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1. Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open de vergadering. Ik constateer met u dat het Oranje-
zonnetje schijnt, zowel buiten bij belangrijke Koninklijke gebeurtenissen, als binnen in de vorm van
het gebak. Voor de dinerpauze zullen wij daarop nog even terugkomen. Ik denk dat ik namens u
spreek als ik zeg dat de gelukwensen van ons richting Den Haag gaan als het gaat om de geboorte van
deze nieuwe prinses, natuurlijk als troonopvolgster, maar bovenal als kind van Prins Willem-
Alexander en prinses Máxima. Ik spreek graag namens u de wens uit dat het hen gegeven wordt van
hun dochter te genieten, zoals dat in elk gezin toch vaak de mooiste bekroning is op een huwelijk.

Ik meld u dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van de Groep, mevrouw Van Don-
gen, de heer Bisschop, de heer Ruys en de heer De Vogel.

Agendapunt 13 inzake Wilnis, zal na het Vragenhalfuurtje aan de orde komen, zodat de belangstellen-
den voor dit onderwerp niet de hele middag hoeven te wachten.

2. Ingekomen stukken

1. Brief van Gedeputeerde Staten d.d. 28 oktober 2003 betr. kwartaalrapportage 2003/3.

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

3. Vragenhalfuurtje

- Mondelinge vragen van de heer dr. B. Levering inzake de regionale publiekscampagne
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb hier een affiche, die ik van internet heb
gehaald. De affiche is een beetje klein, maar zo kan iedereen zien waarover het gaat.
Over het onderwerp waarover ik iets te vragen heb, ben ik al zo'n twee weken in gesprek met de gede-
puteerde en met de ambtelijke afdeling. Afgelopen vrijdag was ik met de antwoorden die ik had ge-
kregen, nog niet tevreden. Ik wil nu dus graag mijn vragen stellen.
Waarover gaat het? Er is een regionale publiekscampagne Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
(AMK). Ik kwam er op een congres in Amsterdam op 20 november achter dat de provincie Utrecht de
enige provincie is die daaraan niet meedoet. Ik word dan als deskundige aangesproken – ik ben peda-
goog, maar ik word ook onmiddellijk als provinciaal politicus aangesproken – en dat vond ik in dat
geval niet zo aangenaam. Dus ik dacht maar eens even te gaan kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Ik
heb mevrouw Kamp er bij gelegenheid naar gevraagd en zij heeft er keurig voor gezorgd dat ik ant-
woord kreeg op dit onderwerp. Ik heb gewoon keurig ambtelijk antwoord gekregen waar het deze
problematiek betreft. Ik was met dat antwoord echter niet tevreden, want daarin stond dat het niet
meedoen in de provincie Utrecht – dat overigens was afgekaart met het Bureau Jeugdzorg – eigenlijk
geschied was op verzoek van het Bureau Jeugdzorg en dat daarin een verbinding werd gelegd met de
wachtlijsten. Toen dacht ik: dat is werkelijk de wereld op z'n kop; dat kan natuurlijk niet. Wij zijn al
jaren bezig op een of andere manier van de vraag uit te gaan, dan moeten wij niet bang zijn om een
meldpunt bekend te maken, omdat wij dan bang zijn teveel aanmeldingen te zullen krijgen.
Wat betreft die cruciale verbinding tussen de publiekscampagne – de reclamecampagne betreffende
het AMK – en de wachtlijsten, ben ik nog steeds nog niet tevredengesteld. Ik zou het er vandaag toe
willen leiden, als het college het wat dat betreft met mij eens is, dat wij alsnog zo snel mogelijk aan-
sluiten bij die campagne.

Er zit in dit kleine onderdeeltje overigens wel meer, want het is niet de eerste keer dat wij over de be-
strijding van de wachtlijsten in de zorg en in de jeugdzorg spreken. Wij hebben er in het kader van het
collegeakkoord € 1.000.000 extra voor uitgetrokken. Er gaan bovendien boven op de landelijke
€ 48.000.000 nog zo'n € 4.000.000 provinciale middelen extra naar de jeugdzorg. Tijdens het onlangs



gehouden begrotingsdebat hebben wij gediscussieerd over een CDA-motie om nog eens € 2.000.000
toe te voegen aan de bestrijding van de wachtlijsten. Dat hebben wij toen vervolgens niet gedaan, om-
dat wij als PvdA aan de gedeputeerde hebben gevraagd hoe dat nu eigenlijk zat: er was inmiddels toch
een akkoord gesloten tussen IPO en Rijk? Als wij dat akkoord bekijken, zien wij dat het gewoon een
goed akkoord is. Kan de gedeputeerde ons nu duidelijk maken dat het een slecht akkoord is? In dat
geval gaan wij vierkant achter de gedeputeerde staan en gaan wij met haar mee naar Den Haag om er
een goed akkoord van te maken. Het is ons dus niet duidelijk geworden. Wij gaan er gewoon van uit,
als de gedeputeerde ons niet op andere gedachten brengt, dat het een goed akkoord is en dat betekent
dat de zaak van de wachtlijsten is geregeld. In dat kader komt het onderdeel van deze publiekscam-
pagne niet eens aan de orde als het gaat om de AMK's. Dan zit ik nog met het probleem dat de wereld
op z'n kop wordt gezet; dat je niet mag zeggen dat je maar niet meedoet aan de publiekscampagne,
omdat dat misschien meldingen oplevert. Ik kan er heel demagogisch over doen. Ik doe dat echter niet.

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De heer Levering refereerde aan het begrotingsde-
bat, waarin wij kwamen met het amendement voor die € 2.000.000. In de toelichting die ik van de heer
Levering heb gekregen, suggereert hij dat wij dit amendement hebben ingetrokken op de beantwoor-
ding van de gedeputeerde. Dat is niet het geval. Dat is mede gekomen, omdat de PvdA het amende-
ment niet wilde steunen. Dat wil ik graag duidelijk hebben. Betekent het dat de PvdA daarop wil te-
rugkomen?

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het betekent dat de fractie van het CDA er wel
van overtuigd is dat er op het gebied van de wachtlijsten extra middelen nodig zijn. Daar zijn wij nog
steeds niet van overtuigd. Dat is de discussie die wij voeren.

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij waren voor die tijd daarvan al overtuigd.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mijn standpunt is helder en dat heb ik ver-
woord in de Statenvergadering. Wij komen er begin volgend jaar op terug; dan heb ik harde cijfers.
Dit terzijde.
Ik zal ingaan op de vragen van de heer Levering. Kindermishandeling is een zeer ernstige constatering.
Daaraan moet iets gedaan worden en dat moet niet afhankelijk zijn van het aanbod, maar van de vraag
die er is. Dan moet je ook niet bang zijn voor vragen die binnenkomen. Ik onderschrijf deze stelling
van de heer Levering. Zo steekt het in elkaar en zo willen wij met elkaar opereren. Ware het niet dát
….
Wij hebben een traject te gaan in de jeugdzorg, waarbij wij nu eenmaal te maken hebben met wacht-
lijsten en met andere zaken. Bij het Bureau Kindermishandeling mag wat mij betreft geen wachtlijst
bestaan. Dat heb ik meerdere keren verkondigd in de commissie en de commissie ondersteunde mij
daarin. Dat onderstreept het antwoord op de eerste vraag van de heer Levering: er mag geen wachtlijst
zijn; die moeten wij oplossen. In dat kader zijn er gesprekken geweest met het AMK/Bureau Jeugd-
zorg. Het AMK maakt namelijk inmiddels onderdeel uit van het Bureau Jeugdzorg. Wij hebben ge-
sproken over de vraag hoe de wachtlijst die er was – ik doel op juli van dit jaar – opgelost zou kunnen
worden en waaraan het schortte. Was het mogelijkerwijs zo, dat het schortte aan financiële middelen?
Wij kregen niet een echt goed antwoord op de vraag waar het probleem precies in zat. Wij hebben
daarnaar laten kijken door een onpartijdige derde. Toen bleek heel duidelijk, en kregen wij een beves-
tiging van het vermoeden dat wij al hadden, dat er geen sprake was van een tekort aan financiële mid-
delen, maar dat het een organisatorisch verhaal bij Bureau Jeugdzorg betrof. Dat maakt dat wij gezegd
hebben, dat wij er wel extra geld in konden pompen, maar dat dit geen zin heeft. Toen is gezegd af-
spraken te gaan maken over wanneer dat organisatorische probleem opgelost kan zijn. Wij hebben
inderdaad een harde afspraak gemaakt: 1 juli 2004 is dat probleem opgelost. Er is inmiddels een nieu-
we leidinggevende aangetrokken voor het AMK en die maakt daar goed werk van.

Dan komt tegelijkertijd van de 'zijlijn' de campagne om de hoek kijken. Er wordt tussen IPO en VNG
afgesproken dat een campagne zal plaatsvinden. Geen landelijke campagne, maar een regionale. Die
regionale campagne heeft als voordeel dat je kunt anticiperen op de mogelijkheden en de situaties van
de regionale AMK's.



Wij hadden dus de afspraak hadden gemaakt om op 1 juli 2004 de boel op orde te hebben en de
wachtlijst weggewerkt te hebben bij het AMK. Dan zou er nog een publiekscampagne gevoerd worden
voor het totale Bureau Jeugdzorg, waarbij duidelijk gemaakt werd over wat daar allemaal omgaat en
het beroep dat daarop gedaan kan worden. Dat met elkaar heeft gemaakt te zeggen dat het ons niet
verstandig lijkt om waar het nu al 'het water over de schoenen loopt bij het AMK' er nog een schepje
bovenop te doen. Er moet even ruimte zijn tot het moment dat de boel op orde is bij het AMK en dán
voeren wij de publiekscampagne. Het is geen kwestie van afstel, maar van even vooruitschuiven. In de
loop van het voorjaar zullen wij dus ook in Utrecht een campagne voeren. Ik denk dat het dan beter op
de situatie afgestemd kan zijn. Wel is het zo dat inmiddels informatie is gestuurd door Bureau Jeugd-
zorg naar de mensen die verwijzen naar het AMK, want zij kunnen wel een beroep doen. Voor dat
laatste is dus wel de aandacht gevraagd, maar niet voor een publiekscampagne.
Ik denk dat dit pad heel zorgvuldig en gemotiveerd gekozen is, rekening houdend met het feit dat de
vraag doorslaggevend moet zijn, dat er geen wachtlijsten mogen zijn bij zoiets belangrijks als het
AMK. Het moment moet zodanig gekozen worden dat je uiteindelijk het meeste effect hebt voor het
geheel.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Nog een kleine opmerking. Als ik naar de ge-
deputeerde luister, is het volstrekt helder dat zij de twee dingen wel met elkaar verbindt. Zij kan pas
een publiekscampagne starten op het moment dat de zaak omtrent de wachtlijsten geregeld is. Afge-
sproken is dat het per 1 juli geregeld zal zijn. Dat betekent dat er dus een principiële verbinding wordt
gelegd tussen het bekendmaken van het AMK via deze campagne en de wachtlijsten. Ik ben het daar-
mee principieel oneens. Ik vind dat daar geen verbinding mag liggen. Wat dat betreft zou ik misschien
daarover wel een uitspraak willen hebben van de Staten.

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Inderdaad had mijn partij al kennis genomen van
de doorverwerking via het blad "Actueel" van Bureau Jeugdzorg, dat in feite helemaal gaat over de
AMK's. Wij maken ons natuurlijk wel ernstige zorgen over hetgeen daar gebeurt. Ik wil graag van de
gedeputeerde wat meer inzicht hebben over wat dit betekent voor de ketenpartners. Als het namelijk
zo is dat de organisatie bij de AMK's binnen Bureau Jeugdzorg niet op orde is, dan moet dat gevolgen
hebben voor de Raad van Kinderbescherming en voor de gezondheidszorg. Ik wil graag van de gede-
puteerde weten of zij daarover wat aanvullende informatie kan geven. Kan dat niet op dit moment, dan
kan dat misschien in de eerstvolgende commissievergadering als wij het zullen hebben over het be-
leidskader Jeugdhulpverlening.

De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het volstrekt eens met de heer Levering: er
mag principieel geen verbinding liggen tussen een wachtlijst die niet acceptabel is en een publieks-
campagne. Als ik de gedeputeerde goed heb begrepen, wil zij in het voorjaar 2004 beginnen met die
publiekscampagne en wacht zij niet totdat de wachtlijst geheel is weggewerkt.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik deel de mening van de heer Levering, dat de
koppeling, principieel, tussen wachtlijsten en deze campagne niet gelegd mag worden. Anderzijds
merk ik op dat het jammer is dat de fractie van de PvdA bij de begrotingsdiscussie gereageerd heeft op
de motie – die overigens ook door onze fractie was meeondertekend – zoáls die fractie heeft gerea-
geerd. Daardoor is de discussie een kant opgegaan die niemand wilde, want het gaat uiteindelijk om
het oplossen van de wachtlijsten en andere problemen. Het gaat niet om de vraag of de gedeputeerde
op dat moment keihard iets kan verkondigen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik zeg nogmaals: op het moment dat de gede-
puteerde ons kan overtuigen van het feit dat er echt geld nodig is voor die wachtlijsten, staan wij vier-
kant achter haar. Tijdens de begrotingsbehandeling zijn wij daarvan echter niet overtuigd geraakt.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft de ketenpartners, wil ik zeggen
dat het niet zo is dat dit direct effect heeft op de ketenpartners. Het heeft te maken met de wijze van
werken van het AMK. Ook een deel heeft te maken met het boven water komen van de wachtlijst die
wij aanvankelijk niet gezien hebben. Als je een stapel dossiers neerlegt op het bureau van iemand die



deze moet afhandelen, dan is de wachtlijst nog niet opgelost. Zo werkt het niet. Dergelijke zaken
speelden bij het AMK. Er moet intern een aantal zaken opgeschoond worden, er moet structuur ge-
bracht worden in het werk: dat heeft puur te maken met organisatorische zaken. Wat dat betreft, loopt
het bij het AMK 'over de schoenen'. Dat is het verhaal hierachter.
Voor het totaalbeeld van de wachtlijsten heb ik aan de verschillende instellingen gevraagd wat zij op
korte termijn zouden kunnen doen aan de oplossing van de wachtlijsten. Ik verwacht in februari de
commissie te kunnen informeren over wat er gedaan kan worden voor het geld dat wij hebben en wat
er nog nodig is aan bepaalde zaken en mogelijk ook aan financiële middelen om de wachtlijsten op te
lossen.
Overigens voor het verhaal dat ik zo-even hield, dat in juli de problematiek is opgelost, geldt dat er
daarbij geen extra aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden moeten komen.
Op de vraag of de publiekscampagne gestart wordt zonder dat 1 juli gehaald is, antwoord ik met: ja,
dat is de bedoeling het komend jaar.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde legt opnieuw de relatie met de
wachtlijsten. Ik probeerde nu juist duidelijk te maken – ook andere sprekers hebben ik in die zin horen
spreken – dat die relatie er niet mag zijn. Ik begrijp echter dat in het voorjaar wordt begonnen met de
campagne en dat andere sprekers zich daarin ook kunnen vinden. Dat betekent dat wij ons daarbij aan-
sluiten.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het was overigens al de bedoeling dat in
het voorjaar te doen.
De heer Levering zegt dat er geen koppeling mag zijn tussen de wachtlijsten en de publiekscampagne.
In principe ben ik het met iedereen eens, die dat zegt. Ik heb ook gezegd dat de vraag het uitgangspunt
moet zijn. Ik heb echter toegelicht wat de motiveringen zijn geweest – wat er in het hoofd heeft mee-
gespeeld – om te komen tot het even uitschuiven van de publiekscampagne.

De heer VAN KRANENBURG: (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! De opmerking over het ken-
nelijk niet kloppend zijn van de wachtlijsten bij het AMK, de hulpverleningsproblematiek, geeft dat
ook een beeld voor de volledige wachtlijstregistratie binnen Bureau Jeugdzorg of is dat beperkt tot het
AMK-deel?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Voorzover ik dat nu kan overzien, beperkt
het zich tot het AMK-deel. Dat is de informatie die ik heb en ik ga ervan uit dat die correct is. Ik heb
daarover een aantal keren navraag gedaan; dat beperkt zich tot het AMK.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Dus als ik de gedeputeerde
verzoek om een volledig inzicht in alle wachtlijsten van de soorten hulpverlening binnen het AMK,
dan kan zij dat binnen een redelijke termijn aan ons voorleggen?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Begin juli zal dat op orde zijn; dan zal er
geen wachtlijst meer zijn. Er kan nu ook aangegeven worden hoe de wachtlijsten eruit zien bij het
AMK. Overigens is het zo dat de ernstigste gevallen eruit gepakt worden. Het is niet zo dat mensen die
zich aanmelden klakkeloos op een wachtlijst gezet worden. Dat zou te gek voor woorden zijn. Er vindt
een screening plaats, waarbij rekening wordt gehouden met heel jonge kinderen, want zij zijn het
kwetsbaarst en in zo'n situatie wordt er zeker geen 'wachtlijstgeval' van gemaakt. Bij andere zaken die
wat meer uitstel kunnen dulden, is het natuurlijk altijd de vraag of dat kan. Ik realiseer mij dat het heel
precair is zo'n uitspraak te doen. Er vindt echter een zekere screening plaats tussen de binnenkomende
aanmelding, zodat de meest urgente gevallen daaruit gehaald worden.

De VOORZITTER: Ik stel voor het hierbij te laten al was het maar om bij de vragen van de heer Leve-
ring, de indiener van de vragen, te blijven.
Dan geef ik het woord aan mevrouw Dekker voor het stellen van de volgende vragen.



- Mondelinge vragen van mevrouw drs. A.J. Dekker inzake de relatie tussen het streek-
plan en het Regionaal Structuurplan (RSP) van het Bestuur Regio Utrecht (BRU).

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil enkele vragen stellen over de relatie tussen
het streekplan dat binnenkort de inspraakprocedure ingaat en het Regionaal Structuurplan (RSP) dat
het Bestuur Regio Utrecht (BRU) in de maak heeft. U heeft mijn tekst op uw tafel aangetroffen. Die
zal op een enkel punt afwijken van de vragen die ik zodadelijk zal stellen.

In januari wordt het streekplan in de inspraak gebracht. In de commissie Ruimte en Groen van oktober
hebben wij het streekplan daarvoor vrijgegeven, ondanks dat er op onderdelen vragen en onduidelijk-
heden bleven. Een van de onderdelen waarop vragen bestaan is de relatie tussen het streekplan en het
RSP van het BRU. Allereerst was daar de vraag waarom er überhaupt over hetzelfde gebied twee
ruimtelijke plannen gemaakt worden. Was het bestuurlijk niet veel chiquer geweest om daarover in het
voortraject bestuurlijke afspraken te maken: wie doet wat? Wij begrijpen dat het in dit huis lastig is uit
te gaan van het BRU, maar tot op heden is dat de realiteit en is dat een gegeven. Het antwoord dat
daarop gegeven werd, luidde: ja, wij hebben allebei die taak en daar kwijten wij ons van.

Ten tweede was er de vraag hoe omgegaan moest worden met inhoudelijke verschillen tussen de beide
plannen. Welk plan zou dan de doorslag geven? Is er sprake van planhiërarchie of staan beide op het-
zelfde niveau? Allereerst is door de gedeputeerde geantwoord dat er inhoudelijk weinig verschillen
zouden zijn tussen het BRU-plan en dat van provincie, en waar die er wel zijn, zouden die door af-
stemming en overleg uit de wereld geholpen worden.

Op de vraag naar de status van de beide plannen en welk plan leidend zou zijn voor het BRU-gebied,
mochten er inhoudelijke verschillen blijven bestaan, is geen helder antwoord gekomen. Het RSP wordt
getoetst aan het streekplan, was het antwoord. Tja, uiteraard, maar is het streekplan daarin leidend of
niet? Wie moet zich richten naar wie?

In oktober begonnen de verschillen tussen het streekplan en het RSP, dat in ontwikkeling wat achter-
loopt op het streekplan, zich al wat af te tekenen. Het RSP voorzag in de bouw van een vierde kern in
Bunnik, daar waar de provincie geen bouwopgave voor die gemeente voorziet. Door de recente kran-
tenberichten is het duidelijk dat er met name rond de bouwopgave voor de nabije toekomst nog meer
verschillen zijn tussen het RSP en het streekplan. Het RSP wil meer en sneller bouwen in de polder
Rijnenburg – 5000 woningen voor 2015 –, en het streekplan ziet Rijnenburg vooral als een uitvlucht-
locatie, een 'communicerend vat' als elders de bouwopgave stagneert.
Het RSP wil ook nog eens 1500 woningen neerzetten in het zogenaamde Liniepark – daar hadden wij
nog niet eerder over gehoord – ten oosten van Utrecht. Ik weet dat het een mooi plekje is.

Dit alles baart ons zorgen om inhoudelijke en om procedurele redenen. Inhoudelijk: De bouwopgave
van het RSP is veel forser dan die van het streekplan. De Flevolandoptie waarmee in het streekplan
rekening wordt gehouden, speelt kennelijk niet voor het BRU. Er wordt gebouwd in een kwetsbaar
gebied: Rijnenburg en de oostkant van Utrecht.
Het klemmendst is echter de procedurele kant. Hoe wordt het streekplan nu naar buiten gebracht? Hoe
wordt aan insprekers de relatie tussen de beide plannen uitgelegd? Nu wordt er in het streekplan met
geen woord gerept over het RSP. Wordt er wel of niet geanticipeerd op de plannen van het BRU?
Welke houding neemt de provincie hierin aan?

Concreet komen wij tot de volgende vragen op deze punten.
Deelt u onze opvatting dat de verschillen tussen beide plannen een probleem vormen? Hoe heeft het
overleg met het BRU plaatsgevonden en wat heeft het opgeleverd? Welke afspraken zijn er concreet
gemaakt? Geven de plannen van het BRU rond het RSP nog aanleiding tot aanpassing van het streek-
plan of tot het opschorten van de ter visie legging?
De belangrijkste vraag. Als er nu een blijvend verschil van inzicht blijft bestaan, welk plan geeft dan
de doorslag voor het BRU-gebied? Het streekplan of het RSP?



Kortom, hoe gaan wij om met deze nijpende situatie? Negeren lijkt ons de slechtst denkbare optie.
Voor het plan de inspraak in gaat is helderheid in de ogen van D66 noodzakelijk.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik ga om te beginnen in op de verhouding
tussen het RSP en het streekplan. Die verhouding ligt vast in de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Daarin is bepaald dat kaderwetgebieden een regionaal structuurplan moeten vaststellen en het ter
goedkeuring moeten aanbieden aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten kunnen het plan goed-
keuren, kunnen het plan voor een deel goedkeuren en kunnen aan bepaalde onderdelen hun goedkeu-
ring onthouden. Die mogelijkheden zijn er. Bij onthouding van goedkeuring horen uiteraard goede
ruimtelijk argumenten ter onderbouwing te worden aangeleverd. Daarbij is natuurlijk het streekplan,
als wij het RSP ter goedkeuring voorgelegd krijgen, een belangrijk document. Juist in ons streekplan
geven wij namelijk als provincie onze visie op wat wij verstaan onder een goede ruimtelijke ordening.
Tegen die eventuele onthouding van goedkeuring kan een kaderwetgebied, in ons geval het BRU,
beroep instellen bij de Raad van State. Dat is mogelijk.
Als gesproken wordt over de term "hiërarchie van plannen", kun je zeggen dat het streekplan boven
het RSP staat. Zoals de nota Ruimte van het Rijk boven ons streekplan staat. Hiermee heb ik de vraag
beantwoord welk plan de doorslag geeft.

Dan de overige vragen. Mevrouw Dekker vraagt: deelt u onze opvatting dat de verschillen tussen bei-
de plannen een probleem vormen? Mijn antwoord is nee. Beide plannen bevinden zich nog in het sta-
dium van planontwikkeling. Ik heb dat bij herhaling met de commissie Ruimte en Groen besproken.
Beide plannen doorlopen een traject van zo'n driekwart jaar van inspraak en definitieve vaststelling.
Zeker ten aanzien van het RSP – dat is nog iets langer onderweg – gaat er nog het nodige veranderen.
Ik heb dat in de commissie al gezegd: er is op dit ogenblik nog geen ontwerp-RSP, laat staan een RSP
zelf. Wat er op dit moment bestaat bij het BRU, is een nota Structuurvisie. Die nota kun je vergelijken
met onze keuzenota. Met andere woorden, wat betreft het BRU en het maken van een RSP: er is een
behoorlijke vertaalslag te maken door het BRU.

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wil de gedeputeerde in zijn beantwoor-
ding het volgende meteen meenemen? Formeel staat het streekplan dan wel boven het RSP, maar ons
is gebleken in de praktijk – daarover gaan de vragen en daarover is gesproken in de laatste twee com-
missievergaderingen – dat je ziet dat het 'RSP in wording' binnen het college kennelijk een status heeft
aangenomen die leidt tot beïnvloeding van dat in de Statencommissie ter inspraak vrijgegeven plan.
Wat wil ik daarmee zeggen? Er is een memo naar de commissie gekomen, waarin het college duidelijk
heeft uitgesproken op een aantal punten te willen afwijken van het voorontwerp dat een aantal weken
daarvoor door de commissie inspraakrijp was verklaard. Dat gaat om Rijnenburg en de zoeklocatie bij
Bunnik. Wij hebben volgens mij daaruit terecht geconcludeerd dat het een reactie is op het 'ontwerp in
wording' vanuit het BRU. Dan zie je dat die beïnvloeding toch een stuk onduidelijkheid krijgt, waarbij
wij ons hebben afgevraagd wat nu onze invloed is op het ontwerp zoals het nu de inspraak in gaat.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Waar het om gaat, is onder andere de term
"wederzijdse afstemming". Die hebben wij bij herhaling in de commissie besproken. De commissie en
de portefeuillehouder willen daarvan graag uitgaan. Een andere term is de "formele verhouding" tus-
sen streekplan en het RSP; de goedkeuringsverhoudingen. Ik ben daarop zo-even al ingegaan.
Uiteindelijk worden alle plannen gemaakt aan de hand van bestemmingsplannen, op te stellen en in te
dienen door gemeenten. Die leggen wij ter goedkeuring voor aan het college van Gedeputeerde Staten
en het college zal daarover een beslissing moeten nemen en een standpunt daarover moeten innemen.
Ik kom zodadelijk op die afstemming nog even terug.
Nu gaat het bij de nota Structuurvisie – dat wil ik toch even nadrukkelijk gestipuleerd hebben – dus
nog om een heel voorlopige indicatie. Bijvoorbeeld, de portefeuillehouder RSP binnen het BRU, de
heer Van Lingen, heeft mij duidelijk gemaakt dat in die nota Structuurvisie de genoemde woningaan-
tallen – bij herhaling wordt daaraan in de publiciteit gerefereerd – niet moeten worden vertaald als
plancapaciteit in het volgende RSP. Het gaat bij die aantallen in de nota Structuurvisie om locaties die
op termijn mogelijk zijn; dus ook na het verstrijken van het nog te maken RSP. Laat ik zeggen: op een
termijn tot 2030. Dat is nog veel verder weg dan de volgende RSP-periode. Het gaat binnen die plan-



periode verder nog om locaties, waarmee in principe een begin zal worden gemaakt. Dat is de status
op dit ogenblik van de getallen en de locaties die bij het RSP, en ook bij het BRU, circuleren.

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in de krant gelezen dat dit in elk geval niet
gaat gelden voor Rijnenburg.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Dekker haalt de woorden uit
mijn mond, want daarover ga ik nu iets zeggen. Of er in het RSP ook een aantal zal komen van 5000
woningen voor Rijnenburg, is niet zeker. Dat zal nog moeten blijken. Men moet zich realiseren dat er
nog inspraak komt, de plannen moeten nog worden opgesteld en alles kan natuurlijk aanleiding geven
tot schrappen of wijzigen van locaties. Daarop kunnen wij nu niet vooruitlopen.

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik de gedeputeerde vragen hoe het
college bij de definitieve vaststelling is omgegaan met dit onderwerp? Hij zegt dat het college er nog
op terugkomt, maar ik neem aan dat hij een afweging heeft gemaakt als het gaat om de vaststelling van
het definitieve ontwerp, om al dan niet mee te gaan met deze signalen vanuit het RSP.

De VOORZITTER: Ik verzoek u geen nieuwe vragen toe te voegen aan de vragen van mevrouw Dek-
ker.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Formeel hoeft er geen een-op-een-relatie te
bestaan tussen RSP en streekplan. Wel streven wij dat met elkaar natuurlijk na. Dat is een ding dat
zeker is.
Dan kom ik bij de vraag hoe het overleg tot nu toe tussen het BRU en de provincie heeft plaatsgevon-
den. Wij hebben een intentieverklaring tussen het BRU en de provincie opgesteld, wij hebben afspra-
ken met elkaar gemaakt over de procesgang. Om een voorbeeld te geven: meerdere keren hebben ik-
zelf met de directeur Ruimte en Groen discussies in de stuurgroep-RSP – dan heb ik het over de porte-
feuillehouders Ruimtelijke Ordening van het BRU – kunnen bijwonen en eraan meegedaan. Die we-
derzijdse betrokkenheid blijft de komende tijd bestaan. Die wordt van twee kanten als prettig ervaren.
Dat heeft tot nu toe inzicht opgeleverd in elkaars achterliggende gedachte over de beleidsstandpunten;
wat zijn de uitgangspunten? Dat leidt in elk geval tot een goed wederzijds begrip en een basis om zo
dicht mogelijk tot elkaar te komen.
Inzicht is er ook over het feit dat er aanmerkelijk meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Ook dat
is een belangrijke constatering. Het zou namelijk vreemd zijn als het niet zo was, omdat – zoals ik in
de commissie bij herhaling al heb gezegd – wij al herhaaldelijk zowel ambtelijk als bestuurlijk met de
BRU-gemeenten contact hebben gehad en uiteraard uit dezelfde vijver vissen als waarin ook het BRU
vist voor het totstandkomen van het RSP.
Over verschillende standpunten waarover geen overeenstemming was, is inmiddels wel overeenstem-
ming bereikt. Wij blijven doorpraten over de nog resterende verschillen.

Welke afspraken zijn er gemaakt om op deze weg door te gaan met elkaar? Dat is om de plannen zo
goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Als mij gevraagd wordt of de plannen van het BRU rondom
het RSP nog aanleiding geven tot aanpassing of opschorting van het ontwerpstreekplan, dan is het
antwoord: nee.
De nota Ruimte wordt opgesteld op een tijdstip dat het Rijk – het departement van VROM natuurlijk
voorop – daaraan toe is. Men wacht daarbij niet op de provincies en hoe ver die met hun streekplannen
en hun voorbereidingen daarvan zijn. Er zijn grote verschillen wat betreft die relatie in tijdstip van het
naar buiten komen van die nota Ruimte en het moment waarop de ene provincie een streekplan nog
maar net heeft vastgesteld of een andere provincie die nog in een fase van planvorming is.

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben verbaasd over de luchthartigheid waarmee
met de verschillen, zoals die naar buiten komen, wordt omgegaan. De heer Streng antwoordt in die zin
consistent zowel in de commissie als in deze Staten. Hij constateert dat de verschillen die er zijn, nu
eenmaal inherent zijn aan planvorming en aan de fase waarin die verkeert en dat die dan 'weggepoetst'
zullen worden. Het gemak waarmee hij dat constateert, deel ik niet. In de berichtgeving, onder andere



in de pers, zie ik enkele essentiële verschillen. Ik vraag mij af welke afspraken er concreet over zijn
gemaakt. Daarbij gaat het concreet over de afspraken over de woningaantallen. De heer Streng ant-
woordt: dat zijn alleen maar zoeklocaties en die kunnen ook later, zelfs tot 2030, opgevuld worden.
Waar hebben wij het dan echter over? Gaat het dan om die vierde kern bij Bunnik? Gaat het dan in-
derdaad om Rijnenburg en het Liniepark? Ik zou graag willen dat daarover iets specifieker wordt ge-
antwoord.
Nogmaals: wij maken ons er ongerust over, dat in de ogen van het publiek twee overheidsorganen
bezig zijn plannen te maken over hetzelfde gebied en daar de verschillen niet duidelijk weten weg te
werken.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij proberen vanaf mei dit onderwerp op de
agenda te krijgen en ik ben blij dat het nu echt gebeurt. De gedeputeerde heeft in zijn beantwoording
enkele opmerkingen gemaakt, waarvan ik zeg dat die een nadere toelichting of een nader accent be-
hoeven. Hij zegt: "er hoeft geen relatie te bestaan tussen het streekplan en het RSP". Daarvoor heeft hij
al gezegd dat het RSP een belangrijk document is. Ik denk echter dat het zo is, dat het RSP getóetst
wordt aan het streekplan. Daarmee is het niet een belangrijk document, maar is het een basisdocument.
Dat betekent meteen al dat er een wettelijke relatie is tussen het RSP en het streekplan, anders kun je
het daaraan niet toetsen.
Op een gegeven moment heeft de gedeputeerde een uitlating gedaan over het feit dat het RSP nog geen
ontwerp is, maar een nota Structuurvisie, en dus hoef je het nog niet eens te zijn. Ik denk echter dat
juist die voorfase in de ambtelijke en bestuurlijke overleggen het belangrijkste moment is om naar
elkaar toe te groeien. Op het moment dat dergelijke documenten naar buiten komen, is een deel van de
discussie vastgelegd en 'zit men in de loopgraven'. Als de gedeputeerde er dan zo optimistisch en zelfs
bijna luchtig over doet, dan vraag ik mij af waarom in de eerdere overleggen de verschillen al niet tot
overeenstemming hebben geleid. Daar zit volgens mij de crux van het hele verhaal.
De gedeputeerde zegt dat wij de plannen zo goed mogelijk moeten afstemmen. Ik denk dat dit ambi-
tieniveau te laag is, want de plannen moeten geheel overeenstemmen. Dat is iets anders dan "zo goed
mogelijk afstemmen", want anders blijft er verschil en dan wordt het via de rechter uitgevochten. Dat
zal niet de bedoeling zijn.
Ik wil het college nog een punt meegeven. Wij hebben moeite het te begrijpen. Dat is niet zo erg, want
wij praten door totdat wij de zaak helder hebben. Voor de burger is dit echter niet te volgen. Ik denk
dat het goed zou zijn dat het provinciebestuur in de pers de burger iets meer duidelijkheid geeft over
deze discussie. Wij worden regelmatig aangesproken over plannen van het BRU, die geheel niet ónze
plannen zijn.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van de VVD is van mening dat wij op dit
moment een nogal krampachtige discussie voeren. Wij moeten namelijk vaststellen dat het RSP er niet
is – er is een globale nota Structuurvisie – en er is een uitvoerig overleg zoals de gedeputeerde heeft
gezegd, tussen het BRU, de provincie en het college van Gedeputeerde Staten. Ik constateer dat daar-
voor enige 'koudwatervrees' bestaat. Natuurlijk kunnen er verschillen zijn. Dat zal in de toekomst ook
blijken. Wat kun je op dit moment echter meer doen dan met elkaar van gedachten wisselen over de
standpunten? Het BRU is er en het zal straks van de WGR-plus afhangen wat de positie van het BRU
ten opzichte van het streekplan is.
Laten wij vaststellen dat de provincie in elk geval voorop loopt in de plannen. Er is een ernstige ver-
traging in het uitkomen van het RSP; de bedoeling was die tegelijkertijd te laten uitkomen met het
ontwerpstreekplan, maar dat is niet gelukt. Er ligt nu slechts een nota Structuurvisie. De eigenstandige
positie van de provincie is wat ons betreft helemaal niet in het geding. Laten wij maar eens kijken hoe
wij uit dat overleg komen en als er dan nog verschillen zijn, dan voorspel ik dat het BRU zo ongeveer
hijgend achter de provincie aan moet lopen. Men moet namelijk nog oppassen dat het streekplan straks
niet vastgesteld is, terwijl de inspraak over het RSP nog gaande is.
Wij moeten geen krampachtigheid tonen en geen koudwatervrees. Laat die kip even broeden. Ons zit
het allemaal niet in de weg. Het lijkt mij een goede weg dat overleg juist wel te voeren en te bekijken
of wij zo dicht mogelijk bij elkaar kunnen komen. Als dan de voorwaarde wordt gesteld dat het naad-
loos op elkaar moet aansluiten, zeg dan gewoon tegen het BRU dat zij ermee ophouden en dat zij



overschrijven wat wij hebben gedaan. Dat zal het BRU niet doen, dat weet het college, dus dat naad-
loos aansluiten is een utopie.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzitter! In de beantwoording van de gedeputeerde
viel mij op – ik heb overigens een beetje een déjà vu-gevoel bij de vragen – dat hij stelde dat die nota
Structuurvisie slechts een eerste stap is en dat die te vergelijken is met de keuzenota zoals wij die in de
Staten hebben behandeld. Die keuzenota vond ik echter helemaal niet onbelangrijk. Het was een heel
belangrijk moment, waarin je juist een aantal zaken expliciet maakt, die je dan nader uitwerkt en die
een soort consistente richtlijn geven. Wat ik nu zie, is dat het college als eerste heeft bewogen, door
die notitie naar de commissie te sturen, zo van: laten wij maar even iets toegeven. Zo heb ik die notitie
althans gelezen. Ik denk dat de commissie een heel duidelijk signaal heeft gegeven over wie hier de
regie hoort te hebben als het gaat om strategisch-ruimtelijke keuzes. Die houding moet heel helder
zijn. Dat neemt niet weg, dat het regiobestuur een heel zinvolle partner is in het invullen van het hele
plaatje. Waar wij als gekozen bestuur echter niet voor moeten wegduiken, is een deugdelijke regie te
voeren vanuit het idee dat wij ook werkelijk zeer integraal de problemen van de stadsregio benaderen.

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Procesmatige en procedurele helderheid
is volgens mij niet hetzelfde als krampachtigheid. Waar het ons om gaat, en ook de heer Kloppenborg
zegt dat, is dat wij ons afvragen of het niet het meest lijkt op een soort van zwichten door bestuurlijke
druk vanuit het RSP. Er ligt een voorlopig standpunt van het college, waarvan de commissie zegt dat
het rijp is voor de inspraak. Drie weken later komt de gedeputeerde vervolgens met een memo, waarin
staat toch nog even op een aantal wezenlijke punten iets te gaan veranderen. Dat "iets veranderen" gaat
dan in de richting van die structuurvisie van het BRU. Dat proeft bij onze fractie niet goed. Het ant-
woord dat wij daarop hebben gekregen, stelt mij niet gerust op dit punt. Vandaar dat mijn vraag een
beetje ter zijde werd geschoven, maar ik zal die nog een keer herhalen: wat heeft het college van Ge-
deputeerde Staten nu bij de vaststelling van het definitieve ontwerp gedaan met het commentaar vanuit
de commissie op dat punt?

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Stadhouders vraagt wat het college
heeft gedaan met dat ene punt. De heer Swane heeft gezegd geen last te hebben van wat het BRU doet.
Ik wil de aanvullende vraag stellen: komen er nog meer van dat soort aanpassingen, omdat er nog
meer plannen uit de kokers van het BRU komen?

De VOORZITTER: Daarmee sluit ik de tweede termijn en is het woord aan de gedeputeerde.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil beginnen met de beantwoording van
de vraag van de heer Reerink. Het antwoord luidt: ik weet het niet, de Staten weten het niet; geen van
allen weten wij of er aanpassingen komen. In de eerste termijn heb ik volgens mij duidelijk gemaakt
hoe nu de verdere gang van zaken is, wat de status is van ons ontwerpstreekplan – wij komen daarmee
aanstaande donderdag naar buiten – en wat de status is van het RSP en de weg die dat nog te gaan
heeft. Er komt nog inspraak. Er moet überhaupt nog een ontwerp-RSP gemaakt worden; een vertaling
van die nota Structuurvisie. Ik heb de vergelijking getrokken met onze keuzenota toen ik sprak over
die nota Structuurvisie. Dat moet de heer Kloppenborg niet zien als een een-op-een-relatie. De nota
Structuurvisie en onze keuzenota waren in eerste instantie van een wat andere aard. De vertaling die
nog voor het RSP gemaakt moet worden vanuit die nota Structuurvisie, is een grotere vertaling dan de
vertaling die wij vanuit de keuzenota hebben moeten doen, in mijn ogen.
Ik kan dus geen antwoord geven op de vraag of er nog verdere aanpassingen komen. Het moet echter
wel helder zijn, dat het nu aan de Staten is. Als begin volgend jaar de inspraak aan de orde is en er
bedenkingen kunnen worden ingebracht tegen het streekplan, gaan de Staten ermee aan de slag. De
Staten stellen volgend jaar na de zomer het streekplan vast. Ik hoop dan, en dat is plechtig beloofd
door de portefeuillehouder RSP van het BRU, dat op dat moment het RSP zo ver is dat het gewoon
goed kan meespelen bij de vaststelling van ons streekplan. Er zal zeker ook door het BRU, als belang-
rijke partij, op ons ontwerpstreekplan gereageerd gaan worden.



Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben natuurlijk helemaal niet bedoeld dat
er geen aanpassingen op het streekplan mogen komen. Voor de inspraak moet er alle ruimte zijn om
die aanpassingen aan te brengen die nodig zijn. Waar het ons om gaat, is dat er nu twee organen bezig
zijn met planvorming rondom hetzelfde gebied. Het bevreemdt ons daarbij dat niet op voorhand de
verschillen die er zijn op elkaar worden afgestemd. Moeten wij het RSP zien als een inspraakreactie op
het streekplan?

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk niet dat mevrouw Dekker het zo
moet zien. Ik heb al geschetst wat in de Wet op de Ruimtelijke Ordening staat voor een kaderwetge-
bied en voor ons. Beide partijen staan niet tegenover elkaar. Dat is helemaal niet de bedoeling. Wij
hebben samen namelijk een intentieverklaring uitgesproken, mevrouw Dekker. Ik proef ook bij ande-
ren een zeker wantrouwen in onze goede bedoelingen.

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! Het heeft te maken met de ernst en de omvang
van de verschillen. Er is kennelijk een intentieverklaring en desalniettemin openbaren zich aanzienlij-
ke verschillen op essentiële onderdelen van een streekplan.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ten opzichte van het RSP? Er is geen RSP.
Er wordt in die nota Structuurvisie een getal genoemd van 52.000 woningen voor het nieuwe RSP. Dat
is een ander aantal dan het aantal dat wij voor ogen hebben. Ik heb al in eerste termijn gezegd dat het
een nota Structuurvisie is, die een veel langere termijn dan tot 2015 aangeeft. De portefeuillehouder
heeft mij meerdere keren verteld dat ik vooral die aantallen niet moest zien als … Nu ja, ik heb het
verhaal al verteld. Eigenlijk ben ik uitgesproken.

De VOORZITTER: Ik heb altijd geleerd dat de herhaling niet de beste overtuiging is, maar …

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzitter! In alle communicatie en persberichten is
men heel stellig over het jaartal 2015 en het bijna aandikken van de eigen visie.

De VOORZITTER: Beseffen de Staten nog wel dat zij bezig zijn met het Vragenhalfuurtje? Ik wil u
graag uw gang laten gaan, maar ik houd het u wel voor.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat hier om een procesontwikkeling
waarbij veel vragen zijn. Er is een duidelijk verschil van visie, ook als het gaat om de intentie waar-
mee die procesontwikkeling wordt ingestoken. Ik vraag de gedeputeerde of hij de commissie dat pro-
ces in stappen wil voorhouden, zodat de commissie kan volgen waar hij mee bezig is en tijdig kan
bijsturen. Ik proef hier namelijk een duidelijke competentie ten aanzien van een heel belangrijke, ma-
jeure ontwikkeling.

De VOORZITTER: Ik stel voor dat de gedeputeerde het punt afsluit.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor van de heer Kloppenborg dat hij
een déjà vu-gevoel hierbij heeft. Een en andermaal bespreken wij in de commissie de voortgang, de
procesgang, en waar dat kan ook op inhoud. Dat blijven wij doen. De Staten moeten zich realiseren,
als zij krantenberichten lezen, dat dat iets anders is dan de inhoud van de discussie zoals die tussen de
portefeuillehouder RSP van het BRU en ondergetekende wordt gevoerd. Nogmaals: de intentie is er
van twee kanten om tot een goede afstemming te komen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wat doet de gedeputeerde met mijn advies aan
het college inzake de communicatie naar de burger?

De VOORZITTER: Uw opmerking wordt genotuleerd. Wellicht kan een en ander worden meegeno-
men in de analen over de evaluatie van het Vragenhalfuurtje.

Hiermee sluit ik dit onderwerp af.



Vaststelling van de notulen van de vergadering van 20 oktober 2003.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten de notulen van de
vergadering van 20 oktober 2003 ongewijzigd vast te stellen.

PS2003BEM54
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 november 2003 inzake tegemoetkoming gedupeerden
dijkdoorbraak Wilnis.

De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Raven. Zij voert namens de Staten het woord.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Toen wij hier op 8 september, precies drie maan-
den geleden, met elkaar over de dijkdoorbraak in Wilnis spraken, hebben wij eensgezind een motie
aangenomen, waarin het college werd gevraagd de gedupeerden in Wilnis substantieel tegemoet te
komen. Wij hebben dat toen als partijen gezamenlijk gedaan, omdat wij vonden dat een dergelijke
ramp de partijpolitiek ontstijgt. Dat vinden wij als Staten nog steeds en daarom voer ik namens alle
fracties in de Staten het woord.
Volgens de motie moet de bijdrage van de provincie aanvullend zijn op de schadevergoeding uit de
Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen, de zogenaamde WTS-regeling. Wette-
lijk kunnen wij daaraan niet voldoen. Gedupeerden die middels dit fonds geld uitgekeerd krijgen, kun-
nen wij geen aanvulling geven. Dat bedrag zou dan weer afgetrokken worden van het bedrag dat door
die WTS-regeling wordt uitgekeerd. Wel kunnen wij die gedupeerden helpen die onverwijtbare schade
hebben opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan de woonbooteigenaren. Nog nooit is het in de geschiedenis
voorgekomen dat boten een dergelijke schade opliepen doordat ze droog kwamen te liggen, omdat de
dijk gewoon verdween.
Het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten om € 150.000 te storten, ondersteunen wij. Wij
realiseren ons dat het begrip "substantieel" verschillend geïnterpreteerd kan worden. Objectieve crite-
ria zijn ook niet te geven. € 150.000 is echter wel het bedrag dat tot nu toe in het fonds van de Stich-
ting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis is gestort. Daarmee verdubbelen wij de opbrengst in dit
fonds.
Wij delen de opvatting van het college het bedrag te storten in het fonds van de Stichting Rampen-
fonds Dijkdoorbraak Wilnis. In deze stichting zitten mensen die geworteld zijn in de samenleving van
de gemeente De Ronde Venen. Zij zijn het best in staat om over de vergoedingen aan de gedupeerden
te beslissen.
Als Provinciale Staten ondersteunen wij dan ook het GS-voorstel om € 150.000 te storten in het fonds
en deze bijdrage te dekken uit de Algemene Middelen van de provincie.

Tot slot wensen wij de Stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis veel wijsheid toe bij het uitkeren
van vergoedingen aan gedupeerden.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat het goed is als wij con-
stateren dat het voorstel zo'n statenbreed draagvlak heeft. Ik voeg daaraan onmiddellijk toe dat de wij-
ze waarop u alle fracties in deze kwestie van meet af aan en zo constructief heeft benaderd, zijn uit-
werking vanmiddag heeft ten aanzien van dit voorstel.
Mevrouw Raven, als GS zullen wij voor een verdere afwikkeling zorgdragen en ervoor zorgen dat het
geld inderdaad bij de Stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis aankomt.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2003IME02
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 september tot vaststelling van het Strategisch Mobili-
teitsplan Utrecht (SMPU).



De heer VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Van onze kant een aantal concrete punten
voor behandeling en debat in deze Staten.

Mobiliteit mag.
De beleidsvorming van het SMPU is begonnen met denken vanuit de wensen en waarden van de ge-
bruiker. Maatschappelijke waarden als bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid zijn meegewogen en
lokale overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn betrokken geweest bij het
totstandkomen van het SMPU. Geen dictaat, maar een constructieve dialoog. De provincie heeft de
burger naar het SMPU gehaald.
Wij zien nú voor ons, dat de uitvoering van het SMPU een vertaalslag krijgt ván de provincie naar de
inwoners van deze provincie, niet alleen in de vorm van cliëntenplatforms, een ter inzage leggen van
een project of een mededeling in de Staatscourant, maar ook actieve en intensieve communicatie en
interactie met de burgers over het SMPU en de uitvoering daarvan. Graag zien wij in samenwerking
met onze Statengriffier een uitwerking hoe Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten het SMPU ook
gezamenlijk naar de burger kunnen brengen. Het is een visitekaartje, een terecht visitekaartje van onze
provincie.

Goed dat de provincie participeert in verantwoordelijkheden van de rijksoverheid. De voorfinanciering
van het Randstadspoor is daarvan een goed voorbeeld. Onze vraag aan de gedeputeerde luidt: is de
dekking voor de rentelasten binnen het SMPU voldoende? Zo niet, dan vraagt het CDA om een even-
wichtige afweging van deze dekking binnen en buiten het SMPU. Ik neem aan dat wij binnenkort in de
Statencommissie spreken over de inzet van de gedeputeerde over de bestuurlijke uitkomsten van het
MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport), met name over de uitkomsten van het weg-
schuiven uit de spoedwetzaken van de A12-Maarssenbergen/Veenendaal en de A28-noordbaan; zeg
maar bijlage 6 van de brief van de minister aan de Kamer, die ook de Staten hebben ontvangen.

De discussie over bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling binnen de provincie laat de burger vol-
strekt koud. Het resultaat telt immers. Wij willen graag dat het bot-overleg (benen-op-tafel-overleg)
van de gedeputeerde een-handen-uit-de-mouwen-overleg wordt. Wij willen één vervoersautoriteit; wij
willen goede samenwerking, wij willen een gezamenlijke aanbesteding van het collectief vraagafhan-
kelijk vervoer (CVV) en het openbaar vervoer, enzovoort. Wij willen dat daarop de inzet van de gede-
puteerde gericht blijft.

Het SMPU biedt een goede basis voor samenwerking met andere overheden en Rijkswaterstaat. Met
het zicht op de Europese verkiezingen en alles wat daarna komt, is een goede verankering van de SM-
PU-agenda en de SMPU-projecten in de uitvoering van de strategische EU-Randstad-agenda gewenst,
evenals de werkzaamheden van Bureau Randstad in het Brusselse.

Wij stemmen in met de verdeling van het beschikbare budget € 269.000.000 over automobiliteit,
openbaar vervoer, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Na inspraak is het beschikbare bedrag voor au-
tomobiliteit iets teruggelopen ten gunste van de andere onderdelen. Openbaar vervoer en leefbaarheid
komen dicht bij elkaar. Wij willen dan ook bestuurlijke aandacht voor de ontsluiting van kleine kernen
en willen aanbieders bij aanbesteding laten bieden op pakketten die zijn samengesteld uit rendabele en
onrendabele routes.In het SMPU wordt gesteld dat er uurdiensten tussen 7 uur 's morgens en acht uur –
 mind you – 's avonds in tact blijven mits die een sluitende exploitatie hebben. Dat duidt erop dat in de
komende jaren lijndiensten langzamerhand gaan verdwijnen met als achtervanger het CVV. Daarbij
dient ook bedacht te worden dat vele lijnen de provinciegrens overschrijden en bij andere provincies in
beheer zijn.Concreet denken wij daarbij aan lijn 79 van Barneveld over Achterveld naar Amersfoort.
De provincie Gelderland heeft ingrijpende plannen, die ertoe kunnen leiden dat binnen enkele jaren
deze lijn ingekort wordt. Wij stellen voor over de bereikbaarheid en leefbaarheid van kleine kernen als
Staten een werkconferentie te organiseren en daarvoor vanuit het provinciale Statenbudget de midde-
len beschikbaar te stellen.

Openbaar vervoer en automobiliteit. Deze onderwerpen liggen verassend dicht bij elkaar. In het totaal-
overzicht van het SMPU wordt een aantal wegen, zoals N402, de N417 en de N225 van Leersum naar



Rhenen, van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg aangemerkt. Deze wegen laten zich ken-
merken als alternatieve routes via parallelliggende snelwegen. In het SMPU wordt de maximale inten-
siteit van een erftoegangsweg bepaald tot 6000 motorvoertuigen per etmaal. Met deze categorisering
worden wegen naar lagere snelheden afgewaardeerd. De filegevoeligheid is echter niet van de maxi-
maal toegestane snelheid afhankelijk, maar van de capaciteit van kruisingen en andere doorstromings-
remmende maatregelen. Een erftoegangsweg door lagere snelheden is minder geschikt voor verbin-
dende openbaarvervoerlijnen dan een gebiedsontsluitingsweg, omdat de bussen in veel gevallen op de
weg zullen 'halteren', waardoor opstoppingen voor het achteropkomend verkeer ontstaan en de reistijd
voor de bus langer wordt. Daarmee komt de bereikbaarheid van kleine kernen nog verder onder druk
te staan.

Het CDA heeft daarom in de commissie al gepleit voor een totaalbeeld van gebieden, alvorens wegen
af te waarderen. Kijk eerst naar het gebruik van het openbaar vervoer, de gevolgen voor de reistijd en
de alternatieven en begin daarna met het afwaarderen van wegen. En niet andersom.
Het antwoord van de gedeputeerde dat een en ander locatiespecifiek beoordeeld zal worden, klinkt
bevredigend, maar tegelijkertijd ook weer niet. Dan kun je namelijk nog alle kanten op. Om van onze
kant heel helder te zijn, zal het CDA graag de Staten in tweede termijn hierover een motie – met steun
van mijn VVD- en SGP-collega's – voorleggen.

Slimme oplossingen en maatregelen voor de benutting van de aanwezige capaciteit op het gebied van
infrastructuur zijn ook noodzakelijk. Door gebruik te maken van zowel Dynamisch Verkeers Mana-
gement als de toepassing van vervoersmanagement, kunnen de bestaande netwerken beter benut wor-
den dan momenteel het geval is. In het SMPU is een paragraaf besteed aan de mogelijkheden waaraan
gedacht kan worden op het gebied van Dynamisch Verkeers Management, maar er worden helaas geen
concrete plannen genoemd. Wij willen dat de provincie Utrecht ook hier innovatief en creatief is. Hier
ligt de verbinding met de versterking van de regionale economie en de noodzaak van innovatie. Con-
creet denk ik dan aan ATC (automatische trajectcontrole), DRM (dynamische rijstrookmarkering) en
Matrix.

Het CDA is het ermee eens dat de provincie hierin een regie rol kan vervullen, met name op het gebied
van vervoers- en mobiliteitsmanagement en dat uitwerking daarvan voor een deel belegd wordt bij
VenM (Vervoeranalyse en Mobiliteitsadvies). Wanneer in het SMPU echter vermeld staat dat de pro-
vincie striktere voorwaarden aan de organisatie en de maatregelen van VenM wil stellen, willen wij
wel graag weten welke maatregelen dat zijn, waarom die niet strikt genoeg waren en hoe de provincie
in de toekomst wel voor striktere maatregelen gaat zorgen.

Deze tijd vraagt niet om nieuwe regels en administratieve lastenverzwaring. Wij zijn het eens met de
invoering van een mobiliteitstoets bij de planning en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen,
maar wij hebben geen behoefte aan verplichte mobiliteitstoetsen voor individuele, vaak startende,
ondernemers.

Het SMPU is eigenlijk de verdeling van schaarste. Het goederenvervoer bijvoorbeeld zal fors groeien.
En alleen over water is er nog voldoende capaciteit. De inspraak heeft geleid tot een nieuw specifiek
hoofdstuk in het SMPU. Dat brengt ons ertoe een doorontwikkeling te willen van GOVERA (Goede-
ren Vervoer Randstad); van een platform naar een daadwerkelijke uitvoeringsorganisatie, een 'task-
force', met een duidelijk gezicht en politiek-bestuurlijk en inhoudelijk van voldoende gewicht om ver-
schillende partijen bij elkaar te brengen en een aantal projecten concreet ter hand te nemen. Het over-
slagpunt Lage Weide is een goede aanleiding, maar er zijn meer projecten te bedenken die ter hand
genomen kunnen worden. Wij vinden daarbij dat ook de bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling
binnen GS nog eens tegen het licht gehouden zou kunnen worden. En, zeg ik tegen de heer Binne-
kamp, de benutting van de waterinfrastructuur is belangrijk voor de vervoersinfrastructuur. En betrekt
u alstublieft het Platform Stedelijke Distributie bij het GOVERA-overleg.

Ik ben terug bij het begin: de gebruiker centraal. Wij willen graag dat bij de samenstelling van cliën-
tenplatforms Openbaar Vervoer rekening wordt gehouden met de diverse gebruikersgroepen en deno-



minaties. Ook willen wij, als het kan, straks een persbericht van de Provinciale Staten dat het SMPU is
vastgesteld en dat deze provincie werkt voor haar inwoners.

De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Kent u de wet van BReVer? Dat is de
Wet van Behoud van Reistijd en Verplaatsingen. Volgens deze wet is de mens gemiddeld anderhalf
uur onderweg om van A naar B te gaan. Vroeger deed hij dit te voet of met het paard, maar nu met de
auto, de bus, de HSL en tegenwoordig lijkt voor de meest kapitaalkrachtigen zelfs de helikopter als
vervoermiddel in opkomst.
We verplaatsen ons steeds sneller en kunnen daardoor grotere afstanden overbruggen. Werken en naar
school gaan gebeuren steeds verder van huis en ook om uit te gaan of bij andere vrijetijdsactiviteiten
kijken wij al helemaal niet meer op een verplaatsing meer of minder. Mobiliteit hoort dus bij onze
moderne samenleving en de analyse in het SMPU dat in de provincie Utrecht de vraag naar mobiliteit
alleen maar zal blijven toenemen, is volgens de PvdA dan ook juist. Het SMPU stelt echter ook te-
recht, dat de groeiende verkeersstromen heel wat problemen met zich meebrengen, vooral omdat
steeds meer mensen de auto nemen. Wij ontkomen er dus niet aan de bestaande wegcapaciteit beter te
benutten en moeten blijven investeren in alternatieven. Wij moeten daarbij niet vergeten dat het druk-
ke autoverkeer ook zorgt voor luchtvervuiling, geluidsoverlast en ongevallen.

Een goed SMPU houdt met dit alles rekening en heeft hierop een duidelijke visie. De PvdA is ver-
heugd te constateren dat het nu voorliggende stuk hieraan in ruime mate voldoet. Via de gemeen-
schappelijke Strategische Mobiliteitsvisie van de provincie, het BRU, Gewest Eemland en de ge-
meenten Utrecht en Amersfoort bent u gekomen tot een ontwerp-SMPU, dat op een interactieve wijze
tot stand is gekomen. Wij zijn erg tevreden over de manier waarop dit gegaan is en hoe de diverse
inspraakreacties hebben geleid tot een bijstelling van het SMPU. Wel vinden wij het jammer dat er
niet één Mobiliteitsplan voor de hele provincie is en dat het BRU met een eigen Regionaal Verkeers-
en Vervoerplan (RVVP) komt. Ik weet dat de Planwet Verkeer & Vervoer het voorschrijft, maar als er
ergens efficiencywinst te behalen was geweest in het gehele proces, zowel qua overleg tussen ambte-
naren als in het organiseren van de discussie met de bevolking, dan was het hier wel geweest. Hadden
wij nu maar één vervoersautoriteit gehad.

In het SMPU zoals dat nu voor ons ligt, zijn voor ons belangrijke onderwerpen zoals experimenten
met gratis openbaar vervoer, de duurzaam veilige inrichting van onze wegen en een ov-klantenpanel
beter gewaarborgd. Bovendien besteedt u meer aandacht aan de ontsluiting van de Heuvelrug, niet
alleen voor mensen, maar ook voor dieren in de vorm van een ecoduct.

De Statencommissie IME (Infrastructuur, Mobiliteit & Economische Zaken) heeft ruim de tijd geno-
men voor de behandeling van dit onderwerp. Ik vind dat wij daar goed aan hebben gedaan, want hier-
door konden insprekers tot hun recht komen en hadden de fracties voldoende tijd om het plan met hun
achterban en deskundigen te bespreken en waren de diverse bijdragen zeer interessant. Ik wil nu dan
ook niet ingaan op alle punten die wij van belang vinden, maar mij slechts richten op een paar onder-
werpen die wat de PvdA betreft nog aangescherpt moeten worden.

Pon-lijn.
Dit punt is uitgebreid in de commissie aan de orde geweest, maar de conclusie in de notulen is volgens
mij niet zoals het moet zijn. De commissie Wegen, Verkeer & Vervoer (WVV) heeft op 12 mei 2003
geconcludeerd dat voor het oostelijk deel van de provincie Utrecht in breder kader onderzoek moet
worden gedaan naar de mogelijkheden van openbaar vervoer. De toenmalige gedeputeerde, mevrouw
Kallen, heeft daarbij expliciet gezegd dat er geen eigenstandig onderzoek komt naar de reactivering
van de Pon-lijn, maar dat er wel een onderzoek zou komen naar het openbaar vervoer op de noord-
zuidas. De mogelijkheden van de Ponlijn zouden daarvan dan deel gaan uitmaken. Indien het brede
onderzoek er aanleiding toe zou geven, zou dit kunnen leiden tot een haalbaarheidsstudie, zoals vorig
jaar bedoeld. Wij hebben begrepen dat provincie meedoet aan en middelen reserveert voor een onder-
zoek naar een hoogwaardige ov-verbinding tussen Rhenen en Amersfoort, dat begin 2004 zal zijn af-
gerond. Daarnaast zal de regio zelf met een contra-expertise komen op de quick scan die naar de Pon-
lijn is gedaan. Als hier plannen of voorstellen uit komen, komen deze vanzelf weer terug bij de pro-



vincie. Graag horen wij uw bevestiging dat dit de afspraak is en dat wij de resultaten van het
ov-onderzoek in de commissie IME spoedig tegemoet kunnen zien.

Afwaarderen wegen.
Het CDA heeft al het een en ander gezegd over het afwaarderen van wegen. Wij ondersteunen het
principe van het categoriseren van wegen. Dit schept duidelijkheid over de functie die je aan een weg
geeft. Wij zijn het echter ook eens met de gedachte dat je een provinciale weg niet zo maar moet af-
waarderen als je de auto's alleen maar naar een overvolle snelweg kunt leiden. Hiermee krijg je name-
lijk onherroepelijk ongewenst sluipverkeer en dus ook opstoppingen op de betreffende provinciale
wegen. Graag horen wij de visie van het college hierop, hoe dit op een verantwoorde manier kan wor-
den uitgevoerd.

Voorfinanciering Randstadspoor.
Tegelijkertijd met deze Statenvergadering vergadert de Tweede Kamer over het Meerjaren Investe-
ringsplan Transport. Uit de brief van de minister die zij op 1 december naar de Kamer heeft gestuurd,
blijkt dat het geld voor Randstadspoor niet weg is en dat afgesproken is om de beschikking voor de
verdubbeling van het traject Amsterdam-Rijnkanaal tot Utrecht Centraal te verlenen. De PvdA is ver-
heugd dat de regio zijn nek uitsteekt om Randstadspoor daadwerkelijk voor elkaar te krijgen binnen de
gestelde termijn van 2011 en hiervoor het aanbod heeft gedaan om gezamenlijk € 100.000.000 voor te
financieren en de rentelasten hiervan, geschat op € 10.000.000, te willen dragen. De € 2.000.000 die
voor de voorfinanciering van Randstadspoor gereserveerd staat in het SMPU, kan dus direct worden
ingezet. De provincie heeft het geld al klaar liggen en dat is natuurlijk heel mooi. Nu nog even af-
wachten wat de Kamer doet, maar ik verwacht dat het uitgebreide lobbyen voor de goede Utrechtse
zaak zijn effect zal hebben.

Wet Gelijke Behandeling.
Sinds 1 december is de Wet Gelijke Behandeling van kracht en is het verboden om mensen met een
functiebeperking te discrimineren in het openbaar vervoer. In 2010 moeten alle bussen toegankelijk
zijn en moet de reisinformatie voor iedereen te gebruiken zijn. Wij hebben al gezien dat er extra geld
zit in het SMPU voor de toegankelijkheid en wij zijn erg benieuwd welke initiatieven u neemt om dit
te gaan realiseren.

Bereikbaarheid kleine kernen.
Ik heb in mijn eerste termijn in de commissie mijn zorgen geuit over de ov-bereikbaarheid van de
kleine kernen. Die wordt steeds belangrijker, omdat voorzieningen zoals winkels, banken en biblio-
theken steeds meer verdwijnen en mensen hiervoor steeds verder moeten reizen. Dat is niet zo'n pro-
bleem voor mensen met een auto, maar er zijn ook veel mensen die geen auto kunnen, mogen of wil-
len rijden, vooral jongeren en ouderen. Daarvoor moeten wij een goed ov-alternatief hebben. In de
tweede termijn van de commissie hebben mijn collega's van het CDA en GL hierop gereageerd. De
heer Kloppenburg heeft gevraagd welke extra inspanningen er in de provincie nodig zijn om het voor-
zieningenniveau op peil te houden. Het college heeft hierop geantwoord dat de bezuinigingen van het
Rijk voor het openbaar vervoer enorm hoog zijn en het niet acceptabel is deze bezuinigingen door te
geven, juist nu wij net een deel van het openbaar vervoer van het BRU hebben overgenomen. De
PvdA onderschrijft deze stellingname.
U heeft ook gezegd, dat als er één manier is om het openbaar vervoer als product op de markt te zet-
ten, dat dit bij de concessieverlening is, die een belangrijk instrument is om te zorgen dat er opwaarde-
ring plaatsvindt. Wij willen dat traject echter niet afwachten en reeds nu beginnen met nadenken over
de mogelijkheden die er zijn om de kleine kernen beter te kunnen ontsluiten met collectief en openbaar
vervoer. De PvdA vraagt dan ook aan het college van GS om begin 2004, samen met de Statencom-
missie IME, een werkconferentie te organiseren over het verbeteren van de bereikbaarheid van kleine
kernen. Nodig vervoerders, reizigersorganisaties, vervoerskundigen en andere mensen met kennis van
zaken hierbij uit om met elkaar van gedachten te wisselen over wat wenselijk en mogelijk is. Wij ho-
ren graag 'best practices' en verwachten dat hier veel creatieve ideeën uit voortkomen, die bruikbaar
zijn in het vervolgtraject. Wij horen graag van u of u deze suggestie oppakt. Omdat ik graag zie dat de



werkconferentie van de hele Staten is, dien ik hierbij een motie in, mede namens CDA, VVD en
GroenLinks.

Motie 1 (PvdA, CDA, VVD, GL)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 8 december 2003;

constaterende:
- dat voorzieningen in kleine kernen steeds meer verdwijnen en mensen hierdoor steeds verder

moeten reizen;
- dat de ov-bereikbaarheid van deze kernen hierdoor steeds belangrijker wordt;

overwegende:
dat de concessieverlening een belangrijk instrument is om te zorgen dat er opwaardering van het
openbaar vervoer plaatsvindt;

spreken als hun mening uit:
- dat Provinciale Staten dat traject niet af willen wachten en reeds nu willen beginnen met naden-

ken over de mogelijkheden die er zijn om de kleine kernen beter te kunnen ontsluiten met collec-
tief en openbaar vervoer.

- dat Gedeputeerde Staten samen met de Statencommissie IME, begin 2004 een werkconferentie
organiseren over het verbeteren van de bereikbaarheid van kleine kernen.

- dat bij deze werkconferentie vervoerders, reizigersorganisaties, vervoerskundigen en andere
mensen met kennis van zaken worden uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over
wensen, best practices en mogelijkheden,

en gaan over tot de orde van de dag.

Verder attendeer ik u graag op de campagne "Overweeg het OV", die het BRU samen met de vervoer-
ders GVU, BBA, Connexxion en NS is begonnen, met billboards, tv-reclame en een website. Wellicht
kunnen wij als provincie hier ook bij aanhaken om tot één website te komen, waar de reiziger infor-
matie over tarieven, abonnementen en een reisadvies voor de gehele provincie Utrecht kan vinden.

Het gaat er in het SMPU om de gestelde doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid
en veiligheid te bereiken. Door middel van de outputindicatoren en de effectindicatoren uit het laatste
hoofdstuk kunnen wij het proces blijven volgen. Er is in het SMPU echter nog niet voorzien in een
regelmatige terugkoppeling naar de Statencommissie IME. Ik denk hierbij aan een jaarlijks overzicht
van de genomen maatregelen en de behaalde resultaten. Kunt u dit toezeggen?

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

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! "Mobiliteit is fun": dat stelde de voormalige minis-
ter van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Netelenbos bij de presentatie van het Nationaal Verkeers- en
Vervoersplan (NVVP) van enkele jaren geleden. Veel burgers in het land en in onze provincie zullen
dat oordeel eveneens zijn toegedaan. Zelfs als mensen dat standpunt niet delen kan niet worden ont-
kend dat mobiliteit inherent is aan de moderne samenleving. Overheden doen er dan naar het oordeel
van de fractie van de VVD dan ook verstandig aan om zich bij dat maatschappelijk gegeven neer te
leggen.
Vanwege het belang van de vele doorgaande verbindingen voor zowel auto's als openbaar vervoer op
het grondgebied van onze provincie Utrecht, wordt onze provincie wel de 'draaischijf van Nederland'
genoemd. Helaas moet worden geconstateerd dat de bestaande infrastructuur volstrekt onvoldoende is
om aan de vraag naar mobiliteit te kunnen voldoen. Onze provincie staat met stip bovenaan in de file
Top-10 of de file Top-50, waardoor grote problemen dreigen te ontstaan. Daarnaast draagt ook de te



geringe capaciteit van het Utrechtse spoornet bij aan de vele vertragingen en een uitbreiding van infra-
structuur is dan ook om economische en sociale redenen dringend noodzakelijk.

Uiteraard moeten wij ons bij de vraag in welke vormen van infrastructuur geïnvesteerd moet worden,
laten leiden door het gebruik van de verschillende vervoersmogelijkheden door burgers en bedrijfsle-
ven. Het is een feit dat op dit moment 75% van alle vervoerskilometers in onze provincie per auto
wordt afgelegd. Bovendien kent onze provincie 430 auto's per 1000 inwoners. Dat betekent dat er één
auto per 2,3 inwoners – daarbij rekening houdend met jeugdigen tot achttien jaar en mensen zonder
rijbewijs – in onze provincie rondrijdt.
Maar er is meer. Onze autosnelwegen worden 1,8 keer per kilometer meer benut dan het landelijk
gemiddelde. 86% van het goederenvervoer vindt plaats over de weg en zelfs het SMPU constateert dat
de bestaande wegcapaciteit onvoldoende is om dit aanbod in de toekomst te kunnen verwerken. Een
gegeven is ook dat de mobiliteit in onze provincie in de afgelopen jaren veel sterker is toegenomen
dan in andere delen van het land. Tegelijkertijd moet echter worden geconstateerd dat de wegcapaciteit
niet is toegenomen. De 'draaischijf van Nederland' dreigt volledig vast te lopen met alle gevolgen van
dien, zodat naar onze mening investeringen in wegcapaciteit niet alleen wenselijk, maar ook econo-
misch en sociaal vereist zijn.

Niet alleen automobiliteit is van belang, maar ook de realisatie van het Randstadspoor kan voor onze
provincie van grote betekenis zijn. Met 40.000 passagiers kan het Randstadspoor in belangrijke mate
een rol spelen in de vraag naar mobiliteit.

Zoals gezegd, zijn investeringen in automobiliteit en het Randstadspoor naar het oordeel van de fractie
van de VVD van groot belang. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het Randstads-
poor in beginsel een verantwoordelijkheid van het Rijk is. Met een investering van € 269.000.000
levert de provincie tot het jaar 2020 een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de mobiliteit in
Utrecht. Van deze € 269.000.000 wordt een bedrag van € 105.000.000 geïnvesteerd in automobiliteit.
Naar ons oordeel is dat ook een absoluut minimum en kan zelfs de vraag worden gesteld of er niet een
groter bedrag vrijgemaakt had moeten worden voor investeringen in wegcapaciteit. Voor veel projec-
ten zoals de ontsluiting van Houten op de A12, de resterende projecten van het Bravoproject, de ont-
sluiting van het Nationaal Park De Heuvelrug of wellicht ook de capaciteitsuitbreiding van de N408
bij Nieuwegein en Houten zijn geen of onvoldoende middelen gereserveerd.
Dat ook andere projecten in het SMPU van grote waarde zijn, wordt door ons niet ontkend en daarom
kunnen wij ons dan ook neerleggen bij de huidige verdeling van de middelen, maar wel met de kantte-
kening dat er niet geknabbeld moet worden aan de € 105.000.000 die voor automobiliteit is uitgetrok-
ken.

Een belangrijk aspect in het SMPU is zogenaamde categorisering van wegen. Ook voorgaande spre-
kers wezen daarop. Als gevolg van deze gedachtegang worden wegen opgesplitst in stroomwegen,
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Bestaande wegcapaciteit dreigt te worden afgewaar-
deerd, terwijl er onvoldoende capaciteit is om de autostromen op andere wegen te laten afvloeien.
Bovendien zal de automobilist het wegennet zien als een samenhangend systeem, waardoor het ineffi-
ciënt kan zijn om autoverkeer zo snel mogelijk naar rijkswegen te laten afstromen. Bij een voorstel om
te komen tot een afwaardering van wegen, is het van groot belang voldoende zekerheid te hebben dat
er op parallelle wegenstructuur voldoende wegcapaciteit aanwezig is om verkeersstromen zonder pro-
blemen te laten doorstromen. Daarom zullen wij het initiatief van de fractie van het CDA, die in twee-
de termijn komt met een motie, ondersteunen. Natuurlijk zijn wij erg nieuwsgierig naar de zienswijze
van het college ten aanzien van dit onderwerp.

Onze fractie staat positief tegenover het voorstel om een integraal onderzoek in te stellen naar de ont-
sluiting van het Nationaal Park De Heuvelrug. In de commissie heeft de gedeputeerde reeds de toe-
zegging gedaan, dat alle mogelijke varianten in beeld worden gebracht en daaronder valt ook een
eventuele rol van de N229 – de weg van Bunnik naar Wijk bij Duurstede – bij de ontsluiting van het
Nationaal Park De Heuvelrug. Wij pleiten voor een breed gedragen onderzoek, waarbij niet alleen de
colleges van burgemeester en wethouders, maar ook de gemeenteraden intensief zijn betrokken. Al-



leen een breed gedragen visie kan daadwerkelijk een basis vormen voor een goed voorstel om te ko-
men tot ontsluiting van het Nationaal Park De Heuvelrug.

Terecht is aan het SMPU een apart hoofdstuk "Goederenvervoer" toegevoegd. Ik heb reeds gezegd dat
86% van het goederenvervoer plaatsvindt over de weg. Het vervoer over de weg zal tot 2020 1,5 tot
2,8 keer groter zijn dan thans het geval is. Ook het vervoer per spoor en de binnenvaart zullen gigan-
tisch stijgen. Toch staat het goederenvervoer nauwelijks op de politieke agenda, terwijl drastische
maatregelen noodzakelijk zijn om problemen in de toekomst te voorkomen. Daarom dienen wij een
motie in, die mede is ondertekend door de fracties van de PvdA, D66, de SGP, het CDA, de Christen-
Unie en de LPF. Deze motie luidt als volgt:

Motie 2 (PvdA, D66, SGP, CDA, ChristenUnie, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 8 december 2003;

ter vaststelling van het SMPU;

overwegende:
- dat 86% van alle goederen wordt vervoerd over de weg;
- dat naar verwachting het goederenvervoer over de weg in 2020 1,5 tot 2,8 keer zo groot is als

nu;
- dat de bestaande wegcapaciteit volstrekt onvoldoende is om deze groei op te vangen;
- dat ook het vervoer per spoor 1,3 tot 2 maal zo groot zal zijn als nu;
- dat in het SMPU wordt aangegeven dat het actief stimuleren van goederenvervoer over het spoor

vooralsnog geen speerpunt is van beleid vanwege de capaciteitsruimte van het spoorwegennet;
- dat naar verwachting ook het vervoer per binnenvaart in 2020 tussen de 2,1 en 4,2 keer zo groot

is als nu;

spreken als hun mening uit;
- dat zowel de provincie als de overige bestuurlijke partners veel aandacht moeten besteden aan de

wijze waarop wij beleidsmatig moeten omgaan met de groei van het goederenvervoer;
- dat het ongewenst is dat goederenvervoer per spoor en binnenvaart vooralsnog geen speerpunt is

van provinciaal beleid;
- dat het gewenst is om op korte termijn een concreet plan van aanpak te formuleren, waarin de

provincie een beleidsvisie formuleert op welke manier wij moeten omgaan met de verwachte
groei van de diverse vormen van goederenvervoer;

- dat in dit plan van aanpak ook aandacht moet worden geschonken aan de vraag op welke manier
de bestuurlijke aansturing meer politiek en inhoudelijk gewicht kan krijgen;

- dat dit plan moet worden besproken in de commissie IME van de provincie,

en gaan over tot de orde van de dag.

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

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ook de fractie van GL heeft deze motie
ondertekend.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Inderdaad, mijn excuses dat ik de fractie van GL
vergat te noemen.

Een goed openbaar vervoer is voor onze regio belangrijk. Toch moeten wij constateren dat het aantal
reizigerskilometers per trein, maar ook per bus, de afgelopen jaren is afgenomen. Momenteel wordt
slechts 3,6% van het aantal reizigerskilometers per bus afgelegd. Toch hebben wij in de periode
1995-2001 voor maar liefst ƒ 34.800.000 geïnvesteerd in ov-projecten. Helaas heeft dat geld niet in



alle opzichten het verwachte rendement opgeleverd. Ook bij investeringen in het openbaar vervoer
dienen wij goed na te gaan of de aangewende middelen voldoende rendement opleveren. In elk geval
is de fractie van de VVD geen voorstander van het subsidiëren van niet-rendabele lijnen. Wellicht kan
CVV-vervoer dan een oplossing beteken om ook kleine kernen bereikbaar te houden voor openbaar
vervoer. In elk geval kan het Randstadspoor daarbij van grote betekenis zijn en wij staan dan ook in
beginsel positief kritisch tegenover de gedachte om te komen tot voorfinanciering, mits er ook finan-
ciering en passende dekking door het college wordt voorgesteld. In de commissie hebben wij al ge-
zegd dat wij het niet wenselijk achten dit ten koste te laten gaan van autoprojecten.

In het SMPU wordt ook aangekondigd dat het college voorstellen zal presenteren over de zogenaamde
mobiliteitstoets. Wij vragen ons af of met het vestigingsbeleid niet voldoende mogelijkheden aanwe-
zig zijn om de afwikkeling van verkeer in goede banen te leiden. Onze fractie is geen voorstander van
administratieve lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven en meent dat het ook van groot belang is
gedetailleerde regelgeving te voorkomen waarvoor geen draagvlak bestaat bij burgers en bedrijfsleven.
Zoals gezegd, staat de fractie van de VVD kritisch tegenover het voorstel om te komen tot een mobi-
liteitstoets, maar schort haar definitieve oordeel op tot het moment waarop het college met uitgewerkte
voorstellen over de mobiliteitstoets naar de Staten zal komen.

Aan verkeersveiligheid wordt in de komende jaren veel aandacht besteed. Een scherpe daling van het
aantal verkeersslachtoffers is uiteraard van groot belang. Ook de kwaliteit van de leefomgeving is een
belangrijke prioriteit in het beleid van uw college. Wij steunen de prioriteitstelling van uw college,
maar toch zijn er ook zorgen. Voor onze fractie is het van groot belang dat bij toekomstige voorstellen
ook goed wordt gekeken naar de gevolgen voor de doorstroming van het verkeer. Bovendien is het
draagvlak over maatregelen onder burgers en bedrijfsleven een belangrijk aandachtspunt.
De fractie van de VVD steunt ook het beleid om te komen tot ketenmobiliteit. Ook hier kunnen wij
onze ogen niet sluiten voor een aantal problemen dat zich daarbij voordoet. Bestaande transferia func-
tioneren in het algemeen slecht; deze zijn vaak onvoldoende bezet en er zijn wellicht diverse redenen
aan te voeren waarom de burger er de voorkeur aan geeft zijn auto niet te parkeren in het transferium,
maar rechtstreeks door te rijden naar zijn bestemming. Komt dat doordat er onvoldoende aanslui-
tingsmogelijkheden zijn op het openbaar vervoer, is het parkeerkaartje te duur of is er te weinig com-
fort? Wij zullen in elk geval bij de ontwikkeling van beleidsvoorstellen ten aanzien van ketenmobili-
teit goed moeten kijken naar de redenen van het gebrekkige functioneren van de huidige transferia.

Dynamisch Verkeers Management is van grote maatschappelijke betekenis. Wij steunen het college in
het streven om verder te werken aan maatregelen waardoor de capaciteit optimaal kan worden benut.

Ik kom aan het einde van mijn betoog. Mijn collega de heer Van der Kolk wees er al op: vandaag
wordt in de Tweede Kamer het MIT behandeld. Zoals wij uit de pers en de brief van de minister aan
de Tweede Kamer hebben vernomen, heeft de provincie samen met de regionale partners overleg ge-
voerd met de minister over diverse onderwerpen. Ten aanzien van de afspraken over het Randstads-
poor wachten wij de dekkingsvoorstellen van het college af, waarbij ik reeds op voorhand wil aange-
ven dat ook de VVD het Randstadspoor een warm hart toedraagt.
Wij zijn ook aangenaam getroffen door de mededeling dat het Rijk bereid is een substantieel bedrag
uit te trekken voor de N201 en een aantal andere projecten, waaronder het knooppunt Hoevelaken, de
problematiek bij Eemnes en een aantal andere voorstellen.

Toch is het niet alleen rozengeur en maneschijn. Zo is vooralsnog afgezien van de noordbaan van de
A28 en ook het project Maarsbergen-Veenendaal is uitgesteld. Wat ons ook zorgen baart, is het op-
schuiven van de aansluiting van Maarsbergen op de A12 en de gelijktijdige reconstructie van zowel de
aansluiting als het spoor. In elk geval vinden wij het gewenst dat het college uiterste inspanningen
doet om de voorstellen ten aanzien van de noordbaan van de A28 maar ook de A12, bij het Rijk terug
te draaien. In de flyer die vorig jaar door de provincie Utrecht is uitgegeven, wordt gepleit voor inves-
teringen in de A1 en de A28. Wij denken dan ook dat het geheel in lijn zal liggen met het bestendige
beleid van de provincie, dat wij proberen daaraan heel nadrukkelijk aandacht te besteden.



Wat in de brief van de minister ook duidelijk is gemaakt, is dat de regio bereid is te komen tot een
herprioritering van projecten in het MIT. Wij zijn uitermate nieuwsgierig wat deze herprioritering
inhoudt en wij nodigen het college dan ook uit, alvorens daarover standpunten in te nemen, dit zeer
nadrukkelijk met de commissie IME te bespreken.

Ik wil graag iedereen dankzeggen die nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van het
SMPU. Ik deel het standpunt, zoals ik in de commissie al duidelijk heb gemaakt, dat er een uitermate
ambitieus voorstel voorligt. Door de dienst en door de gedeputeerde, alsmede door de vorige gedepu-
teerde, is daaraan erg hard gewerkt.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzitter! Vandaag stellen wij als Provinciale Staten
van Utrecht het SMPU van 2004 tot en met 2015 vast. Het gaat om € 269.000.000, waarvan de heer
Rohof al heeft gezegd dat € 105.000.000 in auto-infrastructuur wordt geïnvesteerd. Er zijn natuurlijk
nog ettelijke tientallen miljoenen extra in verwerkt voor verkeersveiligheid, alsmede € 37.000.000
voor werkzaamheden wegbeheer, € 23.000.000 bescherming leefkwaliteit. Dat zijn de indirecte kosten
van de automobiliteit. Daarmee vinden wij dit systeem dan ook vrij ruim bedeeld. De auto biedt de
inwoners van deze provincie niet alleen mobiliteit, maar ook een bepaalde ongezonde hoeveelheid
luchtverontreiniging. Grenswaarden en plandrempels voor stikstofdioxide en fijnstofdelen worden op
veel plaatsen, met name op de ring rond Utrecht, overschreden. Dat konden wij lezen in de meest re-
cente provinciale rapportage, die ook overduidelijk laat zien dat het autoverkeer verreweg de grootste
bron is van de luchtverontreiniging. Met de fractie van de PvdA hebben wij daarvoor in de commissie
aandacht gevraagd. In reactie daarop heeft het college schriftelijk meegedeeld volgend jaar hieraan
aandacht te besteden in de MAVI-3-rapportage (rapportage Milieu Aspecten Verkeer en Infrastruc-
tuur). Wij zijn heel benieuwd wat het college hier concreet aan kan doen. Wij hebben in de commissie
met name gewezen op de mogelijkheid 80 km als maximumsnelheid op een deel van de ring rond
Utrecht in te stellen.

Wat betreft de voorstellen op het gebied van Wegeninfrastructuur steunen wij het voorstel de wegenin-
frastructuur op De Heuvelrug integraal nader te onderzoeken. Daarbij moet niet alleen naar mobili-
teitsdoelstellingen worden gekeken, maar ook naar ecologie, leefbaarheid en recreatieve ambities. Het
gaat hier immers om een Nationaal Park. Zoals ik bij de commissiebehandeling al duidelijk heb ge-
maakt, kun je ook denken aan verlaging van de maximumsnelheid tot 60 km/uur, waar de provinciale
wegen belangrijke recreatieve en ecologische verbindingen kruisen, dus al dan niet op specifieke weg-
gedeeltes van een aantal wegen. De wegen moeten daarop ook worden ingericht. Dat geeft meer kan-
sen voor overstekend wild, het is stiller voor de recreant en het stimuleert het gebruik van het hoofd-
wegennet.
Onze fractie constateert, als het De Heuvelrug betreft, met genoegen dat wij niet de enige zijn die
vraagtekens zet bij de gesplitste aansluiting van de N25 op de A12. Ook minister Peijs schrijft aan de
Kamer: "Het plan kan op dit moment niet bogen op een breed maatschappelijk draagvlak, wat in mijn
ogen een minimale vereiste is voor het plan". In haar brief over de gesprekken met de regio zegt zij dat
er draagvlak moet komen onder alle instanties en organisaties die zich momenteel verzetten en beden-
kingen uiten over die gesplitste aansluiting. Ik heb grote twijfels of er draagvlak zal ontstaan, terwijl
de minister wil voortgaan. In het SMPU staat € 4.000.000 gereserveerd voor de gesplitste aansluiting
en gezien de totale provinciale bijdrage van € 6.000.000 is het kennelijk de bedoeling dat er
€ 2.000.000 komt uit het potje van de Agenda 2010-projecten "De Stichtse Lustwarande". Dat is pre-
cies het bedrag dat wij nu missen voor het ecoduct onder de N225 bij Elst. Wij gaan er dan ook van
uit, als die gesplitste aansluiting daadwerkelijk afketst, dat dit bedrag werkelijk benut kan worden voor
dit ecoduct.

De fractie van GL heeft lof voor de inzet van het college om door middel van voorfinanciering de
aanleg van Randstadspoor te versnellen, althans verdere vertraging te voorkomen, want zo kun je het
ook bezien.
Wij prijzen het initiatief om afspraken te maken voor herprioritering van projecten in het MIT. Wij
zijn heel benieuwd wat het concreet gaat inhouden.



Randstadspoor is een systeem, waarmee het openbaar vervoer een kwaliteit kan bieden die hoognodig
is voor deze verder verstedelijkende regio. Die kwaliteit kan nog versterkt worden door het regionaal
ov-concept verder uit te bouwen, samenhangend met hoogwaardigvervoerlijnen en transferia. In dit
kader zien wij dan ook de discussie over beprijzing, die onherroepelijk op ons afkomt. De houding van
het college en een aantal partijen in de Staten is nog afwachtend. Veel opener, ambitieuzer en realisti-
scher op dit gebied is het RVVP van het BRU. Dat is echter ook iets later opgestart. Wij roepen de
Staten op dit debat verder niet te schuwen. Beprijzing van automobiliteit kan de sleutel zijn om het
gebruik van het openbaar vervoer en de fiets daadwerkelijk te stimuleren, dus ook de kostendekkend-
heid van het openbaar vervoer te vergroten, en de opbrengst regionaal te benutten voor het aanbieden
van hoogwaardige vervoersalternatieven voor de automobilist.

Misschien is het jammer dat het RVVP en het SMPU naast elkaar zijn ontwikkeld, maar dat nadeel
kan ook een voordeel hebben als je uit beide elementen een 'deltaplan' kunt maken voor het openbaar
vervoer. Dat zou dan een verdiepingsslag kunnen zijn, waarin beprijzing, transferia bij de poorten van
de stad of de regio én een juiste aanwending van middelen die het openbaar vervoer een impuls kun-
nen geven, de druk van de auto-infrastructuur en de milieuoverlast beperken.
Interessant element daarbij is de invoering van de chipcard, die tariefdifferentiatie in het openbaar
vervoer mogelijk maakt. Dat is veel slimmer dan de huidige strippenkaart en het afzonderlijk stempe-
len voor trein en bus en dergelijke. Er zijn dan veel interessante mogelijkheden voor combiabonne-
menten.
Ik denk dat ik hiermee vooruit loop op een motie die de fractie van de ChristenUnie straks zal indie-
nen.

Samen met andere partijen maakt GL zich zorgen om de bereikbaarheid van het platteland en de kleine
kernen voor mensen die gebruik willen maken van het openbaar vervoer of er gewoonweg op zijn
aangewezen. Het kabinetsbeleid heeft tot gevolg dat er steeds grotere tekorten op exploitatie zullen
ontstaan voor een voorziening die voor veel mensen heel essentieel is. Het is prachtig dat wij tot dus-
verre alles bijpassen wat er is aan tekorten, maar de voorziening blijft nodig en daarom hebben wij
gemeend de motie betreffende de werkconferentie te moeten ondersteunen.
Daarnaast zijn wij nog altijd overtuigd van het belang van een directe spoorverbinding Amersfoort-
Veenendaal. Ik kan kortheidhalve wat dit betreft, verwijzen naar de woorden van de heer Van der
Kolk. Wij zien het als iets dat onontkoombaar in beeld moet komen, als je serieus kijkt naar werkelijk
hoogwaardig openbaar vervoer aan de oostkant van de provincie. Wij verwachten dat dit ook serieus
als onderdeel van de openbaarvervoervisie op de oostkant naar voren wordt gebracht.

Specifiek wil ik nog even ingaan op het fietspad Zeist-De Uithof. Ik zag twee verschillende opinies
daarover. De gedeputeerde zei te streven naar het benutten van het huidige asfalt en te kijken hoe je
daar het sluipverkeer weg kunt halen. Ambtelijk hoorde ik daarna een wat ander verhaal. Ik krijg daar-
over in eerste instantie graag een verduidelijking.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! Kijkend naar de inhoud van het SMPU lijkt het
erop dat de afkorting staat voor: Schrijf Meer Plusstroken Uit. Het plan heeft een zeer hoog automobi-
liteitkarakter. Ongeveer tweederde van het totale budget – en dat is anders dan de berekening van de
VVD ons zegt – wordt besteed aan het verbreden, het verfraaien, veiliger maken, gebruikersvriendelij-
ker maken, enzovoort, van het wegennetwerk in de provincie. Hoewel wij het belang van de automo-
biliteit onderschrijven, vindt D66 wel dat de balans te ver is doorgeschoten. Het openbaar vervoer, het
milieuvriendelijke alternatief voor mobiliteit, komt in het SMPU echt te weinig aan bod.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de heer Gaaikema graag vragen hoe hij komt
tot de verdeling van de gelden van het SMPU. Hij zegt dat er veel meer wordt uitgetrokken dan die
€ 105.000.000. Ik kom echter tot de conclusie dat er € 105.000.000 wordt uitgetrokken voor automo-
biliteit, € 34.000.000 voor de fiets, € 20.000.000 voor het openbaar vervoer, € 75.000.000 voor veilig-
heid en ook € 75.000.000 voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ik snap niet hoe hij dan komt tot het
bevorderen van automobiliteit en dat hij zegt dat er tweederde voor wordt uitgetrokken. Dat lees ik op
een heel andere manier.



De heer GAAIKEMA( D66): Mijnheer de Voorzitter! In de kwaliteit van de automobiliteit – niet al-
leen de automobiliteit, maar ook de kwaliteit ervan, zoals de leefkwaliteit – zit ook een belangrijk
substantieel bedrag ten faveure van de wegen. Ik praat over de wegen, de autowegen.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dat heeft volgens mij niets te maken met doorstro-
ming van het verkeer.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dat heb ik ook niet gezegd. Het gaat erom dat er
geïnvesteerd wordt in de wegen voor ongeveer tweederde van het totale bedrag. De exacte rekensom
kunnen wij nog wel een keer met elkaar maken.
Het is echter niet alleen kommer en kwel. Er is goed over het plan nagedacht en ook de procedure,
waarbij er serieus is omgegaan met de inspraak, is goed verlopen. Hoewel het plan voor een groot
gedeelte stoelt op haar beleid, vinden wij er wel voldoende goede punten in terug. Ik noem er een
aantal.

De visie om het autoverkeer zo snel mogelijk via het hoofdwegennet te geleiden en daarmee de andere
wegen te ontlasten, spreekt ons aan. Met name bij de N225 ligt een grote uitdaging, aangezien deze
weg vaak wordt gebruikt om de drukte op de A12 te ontlopen. D66 steunt het beleid de N225 tussen
Leersum en Rhenen tot erftoegangsweg te benoemen en dringt er bij de provincie op aan dit beleid
consequent door te voeren.

De voorfinanciering van het Randstadspoor, waarbij extra geld is vrijgemaakt om de realisatie van
deze hoogstnoodzakelijke verbetering in de ov-infrastructuur tot stand te brengen, is een tweede goed
punt. Wij herinneren de gedeputeerde aan zijn toezegging, om de discussie over het Randstadspoor
met het Rijk tot een goed einde te brengen, waarvoor wij in ruil hem ons vertrouwen hebben gegeven.
Wij herinneren hem ook aan de afspraak dat indien het college de indruk krijgt dat de door het Rijk
gedane toezeggingen inzake Randstadspoor niet nagekomen zullen worden, dat dan PS hierover direct
geïnformeerd zullen worden. D66 vindt dat in dat specifieke geval een herallocatie van de provinciale
mobiliteitsfondsen overwogen moet worden.

Een derde goed punt is het fietspadenplan, waardoor het aantrekkelijker wordt afstanden tot zeven en
een halve kilometer met de fiets af te leggen. D66 steunt de voorgenomen investeringen in het fietspa-
dennetwerk en is zeer geïnteresseerd in de te bereiken matschappelijke effecten, bijvoorbeeld in de
vorm van toename van het aantal per fiets afgelegde woon-/werkkilometers, niet alleen voor het ko-
mende jaar, maar uitgesmeerd over de komende periode. Wij zien graag de metingen en de cijfers
hierover terug.

Naast deze goede punten, hebben wij ook oog voor verbeteringen. Zonder compleet te willen zijn,
willen wij de aandacht vestigen op de volgende drie punten.
Hoewel aan het SMPU een uitvoerig analysedocument ten grondslag ligt, wordt aan een zeer belang-
rijk aspect geen aandacht geschonken: technologische ontwikkelingen. Het CDA heeft er nog even aan
gerefereerd en in die reactie zie je ongeveer even groot gehalte als in het gehele plan teruggekomen is.
Dat vinden wij toch een gemiste kans in het plan.
Het uitvoeringsplan is gebaseerd op oplossingen van de problemen van vandaag, met de technieken
van vandaag. Als het plan echter de ambitie had gehad over de eigen horizon heen te kijken, dan wa-
ren meer oplossingen als het aanleggen van nieuw asfalt mogelijk geweest. Het inzetten van nieuwe
technieken kan er bijvoorbeeld toe leiden, dat auto's met sensoren op veel kortere afstand van elkaar
gaan rijden, waardoor de bestaande wegencapaciteit zonder uitbreiding ervan enorm toeneemt. Ons
zorgpunt hierbij is, als natuur eenmaal vervangen wordt door asfalt, er geen weg meer terug is.
Een volgend punt is het ook door maatschappelijke organisaties onderkende belang van een ecoduct
bij de N225. Die komt volgens ons onvoldoende aan bod in het SMPU. Het realiseren van het ecoduct
past volgens ons goed in de compensatiemaatregelen voor de natuur. Ook in de recent aangenomen
begroting is het aantal door de provincie te realiseren ecoducten als belangrijke indicator opgenomen.
Het ligt dan voor de hand met het ecoduct te beginnen dat van de meeste waarde is. De hiervoor nood-



zakelijke € 2.000.000 moet vrijgemaakt worden. In tegenstelling tot de fractie van GL hebben wij
daarvoor nog niet echt een specifieke voorkeur, maar natuurlijk willen wij graag initiatieven ontwik-
kelen als dat nodig is.

Het laatste punt, last but not least: het openbaar vervoer, dat in het SMPU kennelijk van ondergeschikt
belang is. Vaak wordt de discussie gevoerd: asfalt versus openbaar vervoer, terwijl de belangen vol-
gens ons vele minder tegengesteld zijn dan het lijkt. In de visie van D66 is een goed openbaar vervoer
de beste filebestrijder. Immers, goed openbaar vervoer kan ertoe leiden dat een deel van de automobi-
listen overstapt op dit alternatief. Praktijkcijfers wijzen uit, ook al is dit slechts een beperkt percentage,
dat het al heel snel een positief effect heeft op de files.

Wij zijn met het openbaar vervoer in een negatieve spiraal terechtgekomen. Omdat de mensen, de
kiezers, graag voor de auto kiezen, geven wij dit meer aandacht dan het openbaar vervoer. Hierdoor
worden de budgetten eerst besteed aan de wegen en pas dan aan verbeteringen van het openbaar ver-
voer. De kwaliteit van het openbaar vervoer blijft hierdoor achter, waardoor minder mensen de keuze
voor het openbaar vervoer maken. Dit leidt ons, beleidsmaker, weer in de gedachten dat het openbaar
vervoer minder aandacht behoeft, waardoor de kwaliteit nog verder omlaag gaat, waardoor nog minder
mensen kiezen voor het openbaar vervoer, et cetera. D66 wil deze negatieve spiraal doorbreken. Het
openbaar vervoer verdient meer aandacht dan het nu krijgt en de provincie moet het die aandacht ge-
ven. Dit hoeft niet per se in de vorm van een enorme financiële investering, maar het is belangrijker
dat er een integrale visie komt op het openbaar vervoer, waarin met organisaties zoals andere overhe-
den, het BRU, vervoerders en reizigersorganisaties passende maatregelen voor de ov-bereikbaarheid
van Utrecht worden afgesproken en ingevoerd. Wij zijn het eens met de fractie van de PvdA dat de
nood in de kleine kernen op dit punt hoger is dan in de grote steden. Dat betekent niet dat wij moeten
uitgaan van een integrale visie voor de hele provincie.

Uit die nieuwe plannen kan natuurlijk naar voren komen dat er extra middelen nodig zijn voor speci-
fieke maatregelen. Wij moeten als provincie dan niet krampachtig vasthouden aan de in het SMPU
afgesproken bestemming van de middelen, maar wij moeten de voorstellen opnieuw beoordelen. De in
de Tweede Kamer aangenomen motie, over het kwartje van Kok dat ook voor het openbaar vervoer
mag worden besteed, sluit daarbij heel goed aan. D66 ziet graag dat het college dat plan omarmt en het
initiatief naar zich toetrekt. Omdat het SMPU daarop niet concreet ingaat, spreken wij daarover op dit
moment onze zorg uit. Wij verzoeken het college ons voorstel over te nemen en het integrale plan voor
een structureel openbaar vervoer voor de hele provincie op korte termijn op te starten.

Alles overwegend, zien wij voldoende aanknopingspunten in het SMPU om daarin op een kritische
maar ook op een pro-actieve manier mee te denken. Wij verwachten echter ook dat het college op een
pro-actieve manier met ons meedenkt. Tenslotte hebben wij één gemeenschappelijk doel voor ogen:
een bereikbare, leefbare en groene provincie.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Het SMPU is een evenwichtig plan,
dat open heeft gelegen, zoals het hoort, voor inspraak. Die inspraak heeft effect gehad, zo constateren
wij. Wij noemen het openbaar vervoer fysiek en sociaal toegankelijker maken voor meer immobiele
mensen en ook het verhogen van de sociale veiligheid. Deze beide punten zijn middels inspraak gea-
gendeerd.
Maatregelen ter verbetering van de sociale veiligheid, zoals het verlichten van fietspaden en bushaltes,
vinden wij een goede zaak. Ook de lat hoger leggen voor wat betreft de verkeersveiligheiddoelstellin-
gen is iets wat onze fractie onderschrijft.

Het openbaar vervoer, dat eigenlijk steeds minder openbaar wordt door een verschuiving van publiek
naar privaat, dreigt het kind van de rekening te worden, aangezien op rijksniveau een terugtredende
overheid is te signaleren. De provincie als vervoersautoriteit is in dat vacuüm gestapt en omarmt het
openbaar vervoer met gerichte, structurele maatregelen. Wij missen voor het openbaar vervoer de am-
bitie, die zo mooi door het college is verwoord in de eerder in dit huis behandelde begroting. Grote
woorden, zoals "helder leiderschap", bestuurlijke durf", "meer werken op basis van allianties" en "ons



meer laten beoordelen op prestaties dan op intenties", waren toen niet van de lucht. Wij missen dat in
het onderliggend stuk voor wat betreft het openbaar vervoer. Natuurlijk hebben wij de gedeputeerde de
afgelopen week zien optrekken naar het buiten onze provincie gelegen Den Haag, om te voorkomen
dat Randstadspoor verder vertraging zou oplopen. Die inspanning verdient hulde. Ook wij hebben
deze gedeputeerde geciteerd zien worden, toen hij duidelijk maakte dat het zijn inzet is, ondanks be-
zuinigingen op rijksniveau, dat de bestaande kwaliteit van het openbaar vervoer ten minste gehand-
haafd blijft. Een goed openbaar vervoer, provinciebreed, is van het grootste belang, voor zowel het
stedelijk gebied als voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de kleine kernen. Wat dat betreft
staan wij sympathiek tegenover de motie, eigenlijk een voorstel, om een werkconferentie te houden
over de bereikbaarheid van de kleine kernen. Om dat wat aanschouwelijk te maken, kan er wellicht in
worden voorzien dat wij dat congres in een kleine kern houden en dat wij er met de bus naartoe gaan,
zodat wij kunnen inzien wat de problematiek oplevert.

Onbereikbaarheid, onleefbaarheid en onveiligheid: de spiegelzijde van het in het SMPU neergelegde
kader. Mobiliteit is zich aan het ontwikkelen als een onvervreemdbaar recht. In dit huis hebben wij al
eerder geuit dat wij niet raar moeten opkijken als bij een volgende grondwetswijziging het recht op
mobiliteit voorzien gaat worden van een codificatie.
Maar goed, wij zien ook de negatieve externe effecten van de beweeglijkheid van verkeersdeelnemers,
zoals dichtslibbende wegen, gevaarlijke verkeerssituaties, geluids- en stankoverlast; het is niet alle-
maal 'fun', zoals eerder hier werd gezegd.
Het SMPU moet een bijdrage leveren aan het wegnemen van verkeerssituaties die de onbereikbaar-
heid, de onleefbaarheid en de onveiligheid opleveren. Utrecht bevindt zich als een spin in het ver-
keersweb van Nederland en is onderdeel van de Deltametropool, hetgeen oplevert dat de provincie
verder moet kijken dan haar eigen provinciegrenzen. Dat sluit ook aan bij de plannen van Regio Rand-
stad, een onderdeel dat vandaag ook op de agenda staat; een samenwerkingsverband, waarvan onder-
meer de provincie Utrecht en het BRU deel uitmaken.

CDA-minister Peijs heeft ons onlangs op de hoogte gesteld van het feit dat wij er volgens haar niet aan
ontkomen dat de kilometerheffing zal worden ingevoerd. Kilometerheffing is onontkoombaar, verze-
kerde ons tevens gedeputeerde Mik hier in de Staten, toen hem desgevraagd zijn opinie werd gevraagd
over een voorstel daaraan herent van diezelfde minister. Ook in het verkeersplan van het BRU komt de
optie van beprijzing zichtbaar naar voren; niet op eigen initiatief, maar in breder verband binnen
rijksmaatregelen. Als het ware is dat de provincie, als regisseur achter de coulissen, met natuurlijk het
gevaar dan men in Den Haag roept dat zoiets alleen maar in groot Europees verband kans van slagen
heeft.
Mobiliteit voorzien van een prijskaartje, is vloeken in de kerk, om het maar eens in partijgelieerd jar-
gon uit te drukken. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Staten is geconstateerd dat er enige be-
weeglijkheid – mobiliteit zou je kunnen zeggen – zit in voorheen onwrikbare standpunten ter zake dit
dossier. Wij vinden dan ook dat je als politiek niet bij de waan van de dag moet leven, maar dat je een
lange horizon moet hanteren. Een dossier, dat wij nu bij de ontkieming ter hand kunnen nemen, nu de
diagnose is gesteld, en waarop wij nu invloed kunnen uitoefenen om straks niet voor een voldongen
feit geplaatst te worden. Even los van de stelling of je beprijzing nu ziet als het ei van Columbus, als
het ultimum remedium of dat je er mordicus tegen bent. Niet weglopen voor wat gaat komen, maar
met open vizier aan dit dossier werken: dat is volgens ons iets anders dan met open ogen in de val
lopen. Wij kennen de gedeputeerde als iemand die niet zomaar wat roept en wij willen graag van hem
weten welke ideeën hij heeft over beprijzing, op het moment dat hij zegt dat het onontkoombaar is.

Op het grondgebied van de provincie zijn nog steeds meerdere vervoersautoriteiten, die zich onledig
houden met het verkeers- en mobiliteitsdossier. Straks vanaf januari zijn dat er nog twee. Zij zijn beide
gekomen met een wat 'glossy' uitgevoerd plan, het RVVP van het BRU en het SMPU van de provincie
zelf. De ChristenUnie is van mening dat er een ultieme inspanning gepleegd moet worden deze ver-
schillende visies terug te brengen tot één geüniformeerde mobiliteitsvisie en aanpak. Ook de Regio
Randstad is voornemens tot het ontwikkelen van een mobiliteits- en infrastructurele visie, eentje
slechts, en wil daartoe volgend jaar alle vervoersautoriteiten binnen het samenwerkingsverband bij
elkaar brengen. Is het dan niet zinvol nu al te komen tot één gemeenschappelijke mobiliteitsvisie door



de beide vervoersautoriteiten in onze provincie, alvorens het wiel in tweevoud opnieuw te moeten
uitvinden in het kader van de inspanningen van Regio Randstad volgend jaar?

In het verleden is hier in de Staten opgeroepen te komen tot een gemeenschappelijke visie. Daar is het
zogenaamde SMV (Strategische Mobiliteitsvisie Midden-Nederland) uitgekomen, als vrucht van het
Helenaheuvel-overleg, hetgeen als basis zou moeten dienen voor een gedeelde visie op mobiliteit.
Toch heeft dat niet geleid tot de bedoelde verenigde gemeenschappelijke visie. Wij vragen het college
of de constatering wordt gedeeld, dat er nog steeds een verschillende visie op vervoer is tussen BRU
en provincie en of de gedeputeerde voornemens is te komen tót die gemeenschappelijke visie en ook
hoe dat past binnen het streven naar één vervoersautoriteit.
De spreker van de fractie van GL, de heer Kloppenborg, meldde dat wij voornemens waren een motie
in te dienen over dit onderwerp. Wij dubben daar nog over. Wij zijn eerst benieuwd naar het antwoord
van de gedeputeerde op dit dossier.

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het is door andere fracties ook al aangehaald, dat
in Den Haag op dit moment het MIT wordt behandeld. Dat gaat over de infrastructuur van Nederland
in de komende tientallen jaren. De samenhang van deze plannen met betrekking tot het SMPU komt
aan de orde. Er moeten landelijk en in de provincie keuzes worden gemaakt om verkeersproblemen
rationeel op te lossen.

Het oordeel van de SP over het SMPU. De SP vindt het SMPU niet goed genoeg. De SP vindt het
SMPU een onevenwichtig plan. In samenhang met het streekplan wordt een provincie georganiseerd
van auto's en nog eens auto's; onderweg van villawijk naar golfterrein en van kantorenpark naar kanto-
renpark. De Presterende Provincie komt vooral aan bod als het gaat over investeren van vele miljoenen
in het wegennet en lapmiddelen om de overlast van het autoverkeer tegen te gaan. De rekensommetjes
van de fracties van D66 en GL, klopten beter dan rekensommetje van de fractie van de VVD. Wij
komen uiteindelijk op een bedrag van meer dan € 210.000.000 aan autogerelateerde maatregelen in het
SMPU. Dat vinden wij onevenwichtig, want er ontstaat zo een provincie die de overbodige automobi-
liteit stimuleert en die de afhankelijkheid van de auto organiseert. Dit zeer ten laste van het milieu en
van de leefbaarheid en het is een negatieve bijdrage aan het Kyotoverdrag. De laatst bekende provinci-
ale milieurapportage moet inmiddels alle alarmbellen laten rinkelen. De milieurapportage is voor de
SP de doorslag om wellicht tegen het SMPU te stemmen. Voortgaan op de huidige weg van automo-
biliteit als burgerrecht wordt duur betaald. Wij willen over twintig jaar aan onze kleinkinderen kunnen
uitleggen dat wij daar niet voor waren.
Werkt de provincie ook aan een alternatief voor automobiliteit? Die daadkracht is niet te vinden in de
ambitie voor het openbaar vervoer; daar rest slechts € 20.000.000 voor verbetering van toegankelijk-
heid en veiligheid.

De provinciale autoriteit is flets. De ontsluiting van Leidsche Rijn is veel te laat, evenals die in Houten
en hetzelfde dreigt voor Vathorst in Amersfoort te gebeuren. De snelle realisatie van Randstadspoor is
voor de inwoners en voor de bedrijvigheid van zeer groot belang. Alles en iedereen in de politiek loopt
te hoop in Den Haag tegen het uitstellen van Randstadspoor. De provincie lijkt succes te hebben met
de intensieve lobby in Den Haag. Om Randstadspoor volgens plan uit te voeren, moeten er echter be-
sparingen gezocht worden. De realisatie van Randstadspoor mag dan niet ten koste gaan van het be-
staande ov-net in de provincie. Het openbaar vervoer moet modern en betrouwbaar zijn en daarbij
betaalbaar. Er moet een alternatief geboden worden voor mensen die niet met de auto kunnen of willen
en een alternatief voor het in de file staan. De forse investering van € 34.000.000 voor het fietsbeleid
moet tijdig en doelmatig worden ingezet. Fietspaden langs provinciale erftoegangswegen moeten wor-
den gerealiseerd. Achter de tekentafel moet goed nagedacht worden over de ruimte en over de kwali-
teit van de drukke fietspaden. Dit zal soms forse investeringen betekenen in tunnels en bruggen. Het
provinciale fietswegennet ziet er op de kaart – en op de kaart van het BRU – zeer goed uit. Het is bijna
af. In de praktijk zijn er echter vele hindernissen voor fietsers. Een praktijkperiode voor wegenontwer-
pers van enige jaren fietsen met het gezin wordt door de SP aanbevolen.
Onze fractie zal met een drietal praktische voorstellen veel willen toevoegen voor hetzelfde geld.
Daartoe zal onze fractie een drietal moties indienen, gerelateerd aan het fietsbeleid.



Maar wat dan met de automobiliteit? Om het wegennet te verruimen en beter te benutten, worden
grote projecten uitgevoerd. Daar zijn redenen voor aan te voeren. Het goederentransport over de weg
is enorm gegroeid. Deze ontwikkeling leidde ook tot de Spoedwet wegverbreding. De SP is van me-
ning dat maatregelen zoals doelgroepstroken, spitsstroken en plusstroken vooral moeten leiden tot een
snellere doorstroming van het goederentransport. De inzet van Dynamisch Verkeers Management
moet vooral ten doel hebben het transport van goederen niet te laten vastlopen.
Meer werk moet de provincie ervan maken het goederenvervoer over water en spoor te leiden. De
veiligheid van het goederenvervoer moet beter worden georganiseerd. Hierover hebben wij in het SM-
PU nauwelijks of geen actiepunten aangetroffen.

De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan de heer De Vries niet volgen. Hij
begon zijn betoog met de constatering dat er veel te weinig aandacht is voor het openbaar vervoer en
het milieu en dat er eigenlijk niet in wegen geïnvesteerd moet worden. Nu hij bezig is met het onder-
werp goederenvervoer, wil hij wel allerlei plusstroken erbij aanleggen, waardoor het vervoer over de
weg kan worden geaccommodeerd en waardoor er meer verontreiniging en vervuiling ontstaat. Ik
begrijp die visie van de SP niet. Kan de heer De Vries uitleggen wat hij precies bedoelt?

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij denken bij het oplossen van het vervoerspro-
bleem niet in de eerste plaats aan onze kiezer met een auto. Wij denken aan het enorme probleem dat
ontstaat als de economische activiteiten gaan vastlopen, doordat iedereen in zijn auto zit. Wij hebben
namelijk geconstateerd dat er een enorme hoeveelheid auto's in Nederland rijdt en dat er een groot
aandeel in het goederenvervoer is. Wij vinden het een kwestie van logica.

De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De heer De Vries kiest dus voor het ka-
pitaal en kiest niet voor de consument?

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij vinden het een vorm van logica om het op
deze manier te organiseren.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag een keer een les Economie willen vol-
gen van de heer De Vries. Ik snap er namelijk niets meer van. Hij zegt dat hij de economie op gang wil
helpen, maar de mobiliteit mag niet bevorderd worden. Hoe gaat hij dan die economie op gang bren-
gen?

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! Misschien heeft de heer Rohof niet goed begre-
pen wat ik bedoelde. Ik doelde erop dat de economische activiteiten in beweging moeten worden ge-
houden.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De heer De Vries zegt dat hij de economie op gang
wil brengen, maar dat kan niet, want het verkeer loopt vast. De SP wil namelijk helemaal niets meer
investeren in wegen en in infrastructuur. Hoe moet dan die economie gaande blijven?

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben bezig onze visie te geven op de investe-
ring in de wegen en wij zeggen daarbij dat dat gewoon nodig is.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De heer De Vries zegt dus dat investeringen in de
wegen nodig zijn. Ik begrijp dus dat hij akkoord gaat met het bedrag van € 105.000.000 voor investe-
ringen in de wegen.

De VOORZITTER: Ik verzoek u de heer De Vries nu te laten uitspreken.

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het uitgangspunt moet daarbij zijn dat het eco-
nomische verkeer daarvan veel profijt moet hebben.



De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Hoe vertaalt de heer De Vries dat dan? Hij zegt dat
investeringen in wegen nodig zijn. De fractie van de SP heeft dat een aantal vergaderingen geleden bij
de bespreking van het A12-Bravoproject gezegd. Tegelijkertijd zegt deze fractie niet in wegen te wil-
len investeren. Wat is dat de consistentie in haar beleid?

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! De consistentie in ons beleid is dat het goederen-
vervoer daarbij moet worden voorgetrokken, bijvoorbeeld door het toewijzen van doelgroepstroken,
door het toewijzen van busstroken aan het vrachtverkeer en door het inzetten van andere praktische
maatregelen. Door het inzetten van het Dynamisch Verkeers Management specifiek ten dienste van het
goederenvervoer, lijkt ons dat ook voor de rest van het verkeer ruimte te scheppen is.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Daarmee wil de heer De Vries dat het personenver-
voer helemaal nergens meer naartoe gaat? Vervolgens negeert de heer De Vries de 86% van het goe-
derenvervoer dat over de weg gaat en dat in de komende jaren nog verder zal toenemen. Begrijp ik dat
goed?

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat heeft de heer Rohof verkeerd begrepen, maar
ik was nog niet gereed met mijn betoog.

In het SMPU wordt geen actie ondernomen voor organisatie van het goederenvervoer. Er wordt door
€ 200.000 te betalen wel meegewerkt aan GOVERA. De visie van GOVERA spreekt de SP zeer aan,
maar alle mooie bestuursonderonsjes, alle publiekprivate samenwerking en mooie brochures kunnen
niet verhullen dat de provincie geen maatregelen neemt voor het vervoer over water en spoor. Daar-
door blijft de ondernemers weinig anders over dan alles over de weg te vervoeren. Ook de doorkijk
naar 2030 biedt geen uitzicht op meer logica. De motie van de fractie van de VVD die hierover is
rondgegaan, wordt door onze fractie gesteund en krijgt daarmee dus statenbrede steun.

Voor het aanbieden van veilige routes en bestrijding van overlast en voor het oplossen van knelpunten
in het provinciale wegennet doet de provincie veel. De rigide categorisering van wegen in stroomweg,
gebiedontsluitingsweg en erftoegangsweg is goed en duidelijk. Het uitgangspunt om op provinciale
wegen binnen de bebouwde kom 30 km te handhaven, kan een goed instrument zijn. Het mag echter
niet leiden tot meer wegen, zoals het rand- en rondwegenprogramma, vanwege de doorstroming. De
provincie kan het geld voor rond- en randwegen beter inzetten om Randstadspoor te financieren.
Dynamisch Verkeers Management wordt door de SP gezien als een concept om wegen beter te benut-
ten. De provincie levert hiervoor een bijdrage van € 4.000.000. Ieder juicht over wat er allemaal wel
mogelijk is als de aanbevelingen van de commissie Luteijn worden opgevolgd. Of deze aanbevelingen
worden opgevolgd, hangt voor een groot deel af van het bedrijfsleven. De SP wil daarom aandringen
op een inspanningsverplichting voor het bedrijfsleven. Het moet erop neerkomen dat bedrijven niet
tegemoet gekomen worden door de overheid als bedrijven niet bereid zijn inspanning te verrichten om
deel te nemen in verkeersmanagement. Anders is het weinig zinvol om € 4.000.000 te besteden aan
vervoersmanagement. Wij zullen hierover eventueel een motie indienen.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Het is vanmiddag al gezegd: onze regio is
een buitengewoon belangrijk verkeersknooppunt. Eigenlijk is het een problematische draaischijf, want
het is niet voor niets dat de provincie Utrecht in de Top-10 van de files als eerste wordt genoemd. Het
is een probleem voor burgers, maar ook voor het bedrijfsleven. In principe is het natuurlijk een rijks-
aangelegenheid, alleen in combinatie met het onderliggend wegennet en de regiefunctie en de lobby-
functie die de provincie heeft, is het uiteraard ook ons provinciaal belang.
Het SMPU dat voorligt, betreft natuurlijk datgene wat het provinciaal belang in de eerste plaats be-
treft. Wij willen graag onze grote waardering uitspreken voor de ambtelijke inzet om dit majeure plan
op deze wijze van de grond te tillen en het via een interactieve inspraak op deze wijze te presenteren.
Die waardering betreft ook de gedeputeerde, met zijn voorgangers, want het is een lang proces ge-
weest, waaraan meer dan één gedeputeerde of bestuurder heeft gewerkt. Ik denk dat het voor mevrouw
Kallen een genot is vanmiddag dit plan op deze manier bespreekbaar en besproken te zien worden.



Als het gaat om de resultaten van het interactieve proces, dan wil ik bij een van de punten die worden
meegenomen, toch een kanttekening plaatsen. Dat betreft het experiment met gratis openbaar vervoer.
Eerlijk gezegd vind ik dat een leuk 'snoepje', maar het brengt niet veel spin-offresultaten met zich mee.
Het kost veel geld. Als ik goed geïnformeerd ben, gaat elke bijdrage die de provincie doet ten koste
van de rijksbijdrage. Je kunt het maar heel beperkt toepassen en eigenlijk heeft het heel weinig functie
in het geheel van de provincie. Dat geld en die inspanning zou ik graag op een andere wijze besteed
willen zien, namelijk als het gaat om openbaar vervoer en kleinekernenbeleid. Dan ben je namelijk
veel breder bezig.

Wij hebben in dit document natuurlijk met name de ketenbenadering als rode draad staan. Daarover
wil ik enkele opmerkingen plaatsen, die overigens ook door andere fracties geplaatst zijn, maar ik zie
het als ondersteuning daarvan.
Evenals de fracties van het CDA en de VVD plaatsen wij een kanttekening bij een niet onbelangrijk
deel in die ketenbenadering, namelijk de facilitering van het vervoer. Wij vinden het jammer, en van-
daar onze ondersteuning voor de motie, dat de mogelijkheid die water biedt – de binnenvaart – en die
het spoor biedt maar zo minimaal benut worden. 14% van het goederenvervoer vindt niet plaats over
de weg en het spoor is daarvan een te verwaarlozen gedeelte. De rest vindt dan plaats via de binnen-
vaart. Dat is een lager percentage dan het landelijke gemiddelde, dat zo'n 20% hoger ligt. Dat betekent,
als de infrastructuur er in feite is, dat de vraag boven komt drijven hoe wij de link kunnen leggen van
bedrijventerreinen naar die infrastructuur. Daar zal de provincie met name de komende tijd nadrukke-
lijker in moeten investeren. Samen met het bedrijfsleven moeten er in PPS-constructie (Publiek Private
Samenwerking) volgens mij wel mogelijkheden zijn. Wij steunen de motie dienaangaande.

De transferia zijn bij de ketenbenadering een heel belangrijk onderdeel. Als wij echter geen goede
evaluatie krijgen van de huidige transferia en als wij de gevolgtrekkingen daarbij betrekken bij de
plaats en bij de wijze waarop de andere transferia zouden moeten functioneren, dan gaan wij op de-
zelfde wijze als nu, investeren in iets wat nog onvoldoende functioneert.

De categorisering van wegen: vanuit die integrale benadering is dit een heel goed instrument. Dan
moet er echter op stroomwegen wel voldoende capaciteit zijn om vervolgens over te gaan tot afwaar-
dering en te komen tot erftoegangswegen. Daarbij wil ik een kanttekening plaatsen. Over het openbaar
vervoer is in dit verband al een opmerking gemaakt. Wij moeten echter niet vergeten de problemen die
brandweer en ambulance ondervinden met een legio aan verkeersbelemmerende maatregelen. Wij
moeten daar heel goed naar kijken, omdat het anders wel eens een tegendraads effect zou kunnen op-
leveren.

De oostwest-verbinding Rhenen-Amersfoort. Wij hebben daarover indertijd een motie ingediend. Er is
een integraal onderzoek beloofd; de PvdA heeft er al op gewezen. Ik wil graag onderstrepen wat door
deze fractie daarover is gezegd. Wij hebben het gevoel dat die Pon-lijn nu plotseling achter de horizon
verdwijnt, maar deze zou integraal onderdeel uitmaken van het onderzoek. In dit verband moet ook
gelet worden op de capaciteit die dit heeft; het doortrekken van deze lijn tot Nijmegen.

Wij ondersteunen van harte het plan betreffende de beperking van de doorgaande capaciteit op de
Utrechtse Heuvelrug. Wij zouden daarbij graag de vraag betrekken of het niet mogelijk is in het kader
van het ontvlechten, naast de A12 een parallelbaan aan te leggen en zodoende te proberen de Utrechtse
Heuvelrug te ontlasten.
Ten aanzien van de constatering dat gesplitste aansluiting Driebergen helaas onvoldoende draagvlak
heeft, nodig ik GL uit dat draagvlak te vergroten. Wie weet wat de minister dan voor ons kan doen.

De kerntaak van de provincie is inderdaad het optimaliseren van het provinciale wegennet. Dat is dui-
delijk een kerntaak, waarbij wij nadrukkelijk het Dynamisch Verkeers Management en het vervoers-
management moeten betrekken. Ook door anderen is erop gewezen: daar zou de provincie een sterke-
re, sturende regierol kunnen vervullen.
Wij zijn buitengewoon tevreden, dat het aspect Verkeersveiligheid bij deze provincie een meer dan
modale aandacht krijgt. Met name kwetsbare groepen zijn daarmee buitengewoon gebaat. Blijft na-



tuurlijk overeind dat uiteindelijk de gebruiker de verkeersveiligheid bepaalt. Op dat punt zou de pro-
vincie een stukje communicatie kunnen steunen.

Als het gaat om het openbaar vervoer hebben wij een opmerking en een vraag. Wij zijn het met het
college eens, dat het een belangrijke en onmisbare schakel is in die mobiliteitsketen. In dat opzicht
ondersteunen wij uw streven om de bezuinigingen van rijkswege zoveel mogelijk te compenseren. Wij
vragen uw aandacht voor een specifieke doelgroep, die in die bezuinigingsronde nadrukkelijk het
slachtoffer zou kunnen worden. Het gaat hier namelijk om scholieren, met name van scholen die een
regiofunctie vervullen en die aangewezen zijn op openbaar vervoer en die ervan afhankelijk zijn. Uw
voorstel is een van de grote scholen in de provincie een plaats te geven in de Cliëntenraad voor het
openbaar vervoer, om deze specifieke belangen op een goede wijze te kunnen verdedigen. Mocht u
behoefte hebben aan een concrete suggestie, dan kan onze fractie die geven . Overigens heeft het col-
lege in dit verband een aantal brieven ontvangen.
Onze fractie heeft grote waardering voor de wijze waarop de gedeputeerde zich beijverd heeft, samen
met andere vervoersautoriteiten, om Randstadspoor binnen bereik te houden en extra voor te financie-
ren. Wij zien met belangstelling de voorstellen voor die voorfinanciering tegemoet. Dit is namelijk een
buitengewoon belangrijk instrument.

Met andere fracties pleiten wij voor het instandhouden van de kleine kernen en steunen ongevraagd de
betreffende motie. Naar onze mening zal echter het aanbod van openbaar verover niet op de wijze
zoals nu een duurzame oplossing bieden. Wij kunnen daar een heel breed onderzoek naar starten, maar
met een wat massieve, uniforme benadering komen wij er niet. Bovendien levert een lege bus geen
milieubijdrage op. Integendeel.
In onze visie moeten wij meer van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte benadering gaan op dit
punt. Vraaggericht en gebiedsgericht zouden moeten leiden tot andere vormen van openbaar vervoer,
zoals collectief vraaggericht vervoer. Die vormen zijn op de lange duur houdbaar, beantwoorden aan
de vraagstelling en kunnen als maatwerk een negatieve spiraal beter doorbreken dan het uniform be-
naderen van de huidige aanbodsgerichte wijze van het openbaar vervoer.

Als het gaat om de ontwikkeling van grote woningbouwlocaties zouden wij graag de verkeers- en ver-
voerstoets als belangrijk instrument blijven hanteren en met nadruk ook wíllen blijven hanteren om de
problematiek te voorkomen zoals die zich bij Leidsche Rijn en bijna ook bij Vathorst heeft voorge-
daan. Die willen wij niet in de nieuwe streekplanperiode opnieuw op ons bordje te krijgen.
Wij weten dat de fileproblematiek met name een rijksaangelegenheid is. Toch zien wij heel belangrij-
ke ontwikkelingen. Kijk je naar de A12-Bravo, dan zie je een brede bestuurlijke samenwerking als een
aanpak die winst oplevert. Wij verzoeken de gedeputeerde met kracht op die weg verder te gaan als
het gaat om de majeure onderwerpen. Het bedrijfsleven moet daarbij meer dan nu worden betrokken.
Er moeten mogelijkheden zijn in PPS-vormen om bij het bedrijfsleven naar oplossingen te zoeken. Ik
noemde al de aansluiting op de binnenvaart en op het spoor. Ook zijn er andere oplossingen, zoals de
provincie Gelderland die op dit punt met nadruk aan het ontwikkelen is. Ik vraag de visie van de gede-
puteerde hierop.

Kijkend naar de toekomst kunnen en moeten wij blijven investeren in de infrastructuur, ook in de au-
tomobiliteit, ook in de vervoersmobiliteit. De economie drijft daarop. Wij kunnen onze ogen daarvoor
niet sluiten. Wij moeten blijven investeren in openbaar vervoer, naast de vormen die genoemd zijn,
zowel voor het vervoer van personen als van goederen. Wij weten dat wij met elkaar er alleen niet
komen. Onze fractie wil uitspreken, anders dan bij de tolpoortenoplossing, de discussie rondom de
kilometerheffing niet uit de weg te willen gaan. Echter niet als oplossing voor het openbaar vervoer,
maar als een integrale benadering voor een spreiding van de benutting en een integrale benadering
voor investering in verkeer en vervoer, gericht op de toekomst en gericht op evenwicht.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor vanmiddag allemaal
geweldige verhalen, waarbij ik mij afvraag wat deze mensen dit weekend hebben gedaan. Ook wij
hebben het plan doorgelezen en ik moet zeggen: het heeft onze zegen. Overigens, elk plan waarover is



nagedacht heeft onze zegen, maar of wij het ermee eens zijn, is een ander verhaal. In dit geval zijn wij
het er in grote lijnen wel mee eens.
Iedereen wil mobiliteit. Ik ook. Lekker weg in de auto met de familie: dat is gezellig. Lekker in je
eigen 'huisje': lekker schelden naar de buurman, want hij kent je toch niet en als je gas geeft kan hij je
toch niet bijhouden. Het geeft een goed gevoel, zo hebben wij dat allemaal wel eens beleefd.
Het SMPU is een erg evenwichtig plan, bekeken vanuit het standpunt dat alle takken van mobiliteit en
sport aan de orde komen. De financiële evenwichtigheid mis ik echter een klein beetje, althans, daar-
over zou ik wel even willen discussiëren. Er is namelijk aan de ene kant veel geld voor de auto en aan
de andere kant is er te weinig geld voor de openbaarvervoersituatie.

Onze economie groeit al jaren, hoewel die nu een beetje stagneert, maar dat komt wel weer goed. Wij
hebben verder een ongebreidelde bevolkingstoename. Het is gezellig in Nederland. Het werkt hetzelf-
de als een vlieger die je tegen de wind in optrekt; die gaat omhoog en vliegt dus hoger dan een vlieger
die met de wind meewaait. Je moet echter wel zorgen dat het touwtje lang genoeg is. Oftewel, en dat is
een financiële wet: iedere groei creëert zijn eigen einde. Daar kunnen wij niet omheen. Alleen kunnen
wij als Staten wel kijken vanuit de grote hoogte van die vlieger, naar wat er hier op de grond nu pre-
cies gebeurt. Eigenlijk, als ik alle verhalen van iedereen beluister, heeft iedereen gelijk, alleen gaat het
er om wie er meer gelijk heeft dan een ander, en die geven wij het eerste het voordeel van de twijfel.

Mijn stokpaardje blijft een beetje dat je de Nederlandse economie en de groei in een heel ander verhaal
moet plaatsen en dat wij moeten kijken: wat willen wij nu, waar staan wij nu en hoe gaan wij dat met
een machtige snelheid veranderen? Anders gaat het niet goed.
Wat openbaar vervoer betreft, moet je op een gegeven moment zeggen: nu is het afgelopen met die
mobiliteit. Die moet veranderen, want anders groeien wij dicht. Wij kunnen allerlei dingen bedenken:
bredere stromen, door de lucht of onder de grond door. Wij kunnen er echter niet omheen dat het
steeds drukker wordt. Dus wij gaan een drempel, een druk, zetten op de bevolkingstoename en dus de
mobiliteit – en dat wil niemand – óf wij gaan het op een andere manier regelen. Daarom moet er in
onze optiek veel meer geld naar openbaar vervoer. Dat moet je gratis maken of voor € 1 of wat dan
ook, als wij mensen maar kunnen 'mobiliseren'. Ik heb al eerder uitgelegd dat het goed is voor de
koopkrachtverbetering, goed voor het midden- en kleinbedrijf, goed voor de integratie – allochtonen,
ouderen, jongeren gaan reizen; men komt elkaar tegen – en de leefbaarheid wordt verhoogd. Met dat
laatste komen wij GL tegemoet. Ook de VVD kom ik tegemoet, want iedereen die zijn geld moet ver-
dienen in de auto, kan sneller over de weg en kan weer meer tijd gebruiken om te werken. Feitelijk
heeft iedereen wel iets. De PvdA heb ik gehoord over kleine kernen en bereikbaarheid: die bereikbaar-
heid wordt vanzelf vergroot. De VVD wil graag meer asfalt, omdat er dan meer economisch verkeer
over de weg kan. Nu, dat gaat dan ook gebeuren. GL wil meer groen en dat krijgen zij, want wij krij-
gen minder auto's op de weg te zien. D66 was het al met mij eens, want die partij pleitte ook voor
meer openbaar vervoer. De SP was helemaal tegen auto's en die komen er dus ook minder. Dus feite-
lijk moet iedereen gelukkig zijn met het gratis openbaarvervoerverhaal.
Ik denk ook dat Onze Lieve Heer het een goed idee vindt, dus kom ik de laatste ook nog tegemoet.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Met alle waardering voor hetgeen de heer
Van Leeuwen Boomkamp zegt, wil ik toch een opmerking plaatsen bij zijn laatste opmerking. Ik heb
er moeite mee dat in deze sessie Gods naam op deze manier wordt gebruikt.

De VOORZITTER: Ik ga ervan uit dat de heer Van Leeuwen Boomkamp het niet zo bedoeld heeft,
maar de opmerking van de heer Van Leeuwen is terecht.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): Mijnheer de Voorzitter! Goed.
Ik heb het al gezegd: de automobilist is de drager van de economie, dus die willen wij zeker niet extra
belasten. Wij willen in elk geval niet het ene doen ten laste van het andere. Wij hebben er al eerder
voor gepleit zeker niet de opcenten te willen verhogen; wij willen die zelfs verlagen. Helaas krijg ik
daarin niet iedereen mee. Als je de opcenten namelijk verlaagt, zie je dat het vanzelf economisch beter
gaat. Je moet eerst investeren en dan oogsten.



Ik wil het hierbij laten, want wij hebben alles al gehoord. In de kern bedoelen wij allemaal hetzelfde,
alleen moet het roer nu eens honderd procent om, anders komt het niet goed.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 16.36 – 16.45 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Staten voor de uitvoerige behande-
ling van het SMPU, zowel vandaag als tijdens de commissievergaderingen. Ik denk namelijk dat wij
een goede, zakelijke en heldere discussie hebben gevoerd en dat het heeft geleid tot het resultaat zoals
het er nu ligt. Ik vond het aardig dat de heer Van der Poel begon met de woorden dat de provincie de
burger naar het SMPU heeft gehaald. Dat is inderdaad het geval en dat danken wij ook aan de vorige
gedeputeerde, mevrouw Kallen. De inspraak voor het SMPU is namelijk onder haar verantwoordelijk-
heid ingezet. Dit college heeft daarvan de vruchten kunnen plukken, want de inspraak heeft geleid tot
een aantal wijzigingen. Wij hebben een forse hoeveelheid miljoen kunnen verschuiven. Ik begrijp uit
de discussie in de Staten dat die wijzigingen in het SMPU op instemming kunnen bogen. Dat doet het
college genoegen.
Het is een behoorlijk bedrag dat wij met elkaar vastleggen. Hoewel, helemaal vast is het niet, want er
is een aantal evaluatiemomenten. Toch gaat het om een bedrag van € 269.000.000, een groot bedrag
om de toekomst mee in te gaan en een groot bedrag om te plannen.

De Staten hebben bij de behandeling van het SMPU gezegd – uiteraard met variaties tussen de frac-
ties – voor een zeer groot gedeelte te kunnen instemmen met het SMPU. Er zijn enkele punten waarbij
de Staten toch de vinger nog aan de pols willen houden c.q. enkele punten die de Staten nog eens wil-
len doorpraten met het college over een eventuele verdiepingsslag. Dat gaat om het openbaar vervoer
en het goederenvervoer.
Wij moeten constateren dat het openbaar vervoer een behoorlijke prioriteit heeft in het SMPU, maar
wij moeten ook constateren dat een groot deel van de gelden van het openbaar vervoer van het Rijk
komt. De rijksbijdrage zit niet in het SMPU; wij moeten daar dingen bovenop leggen.
In de commissie heb ik al gezegd dat wat betreft de bezuinigingen op het openbaar vervoer het ons
niet helpt het openbaar vervoer te gaan bevorderen, ook al willen wij dat erg graag. Binnenkort komt
er een voorstel naar de Staten over hoe wij omgaan met de bezuinigingen van het openbaar vervoer, de
bezuinigingen op de rijksbijdrage die het Rijk voornemens is te doen of die het Rijk in feite al heeft
gedaan. Dat voorstel gaat uit van het zoveel mogelijk opvangen van de bezuinigingen via efficiency-
besparingen c.q. een eigen bijdrage van de provincie. De Staten krijgen zoals gezegd, het voorstel
voorgelegd.

Ik kan mij na deze woorden voorstellen dat de Staten zeggen dat het een goede zaak zou zijn als colle-
ge en Staten rondom de bereikbaarheid van de kleine kernen een slag dieper zouden gaan als het gaat
om het openbaar vervoer. Ik moet zeggen dat het college dat graag wil. Kortom, de motie zoals die
daarover is ingediend, heeft de volledige steun van het college. Wij willen daaraan graag meewerken.
Wij moeten even bekijken hoe wij dat gaan organiseren, want in het dualistische stelsel zouden de
Staten dat als commissie zelf kunnen doen, met uiteraard honderd procent medewerking van het colle-
ge. De Staten kunnen ook vragen aan het college een voorstel te doen voor die workshop. Vanuit het
Statendualisme heb ik een lichte voorkeur voor het eerste punt, waarbij er aan de inzet van het college
niets zal veranderen. Wij willen graag de discussie met de Staten voeren en ook samen met andere
partijen die ons daarbij kunnen helpen. Het college is dus akkoord met de tekst van de motie.

Aan het goederenvervoer is ten opzichte van het vorige SMPU aanzienlijk meer aandacht gegeven.
Alle bijdragen van vanmiddag bevatten de vraag of het goederenvervoer wel goed was opgenomen in
het SMPU. Die vragen zijn volgens mij ingegeven door de angst bij wat er gaat gebeuren als het goe-
derenvervoer inderdaad zodanig toeneemt zoals het hier wordt voorspeld. Uit mijn hoofd gezegd, zal
dat 2,8 keer zoveel zijn. Dat kunnen wij niet verwerken op dit wegennet, dus zullen er andere dingen



moeten gebeuren. Dat kan via het spoor, hoewel het spoor dan zeer fors zal moeten worden uitgebreid;
het is namelijk al niet voldoende voor het huidige personen- en goederenvervoer. Een andere moge-
lijkheid is vervoer via het water.
In het SMPU hebben wij gezegd dat de provincie daar zelf het nodige aan kan doen. Kijkt u bijvoor-
beeld naar het multimodaal overslagpunt bij Lage Weide. Ook kijken wij of wij doelgroepenstroken
op de provinciale wegen voor goederenvervoer kunnen gebruiken. Wij hebben al één proef gehad en
wij zijn aan het kijken waar dit ook kan. Verder moeten wij constateren dat wij niet alles kunnen op
het gebied van het goederenvervoer. Het Rijk zit er met een behoorlijke poot in om daar iets aan te
doen. Niettemin, als wij kijken naar het goederenvervoer en het te accommoderen voor de komende
jaren als het zich gaat uitbreiden zoals het is gesteld in de motie, dan willen wij graag kijken naar wat
binnen de mogelijkheden van de provincie mogelijk is. Wij zullen voor de Staten op een rijtje zetten
wat wij op het ogenblik allemaal al doen, wat er aan komt via GOVERA en wat wij als provincie sa-
men met andere partijen kunnen bereiken.
Het college is het eens met de motie en zal die graag uitvoeren.
Volgens mij heb ik hiermee de twee belangrijkste aandachtspunten die bij alle fracties naar voren
kwamen beantwoord.

Een derde punt is de inspanning die op het gebied van het openbaar vervoer en de weg- en infrastruc-
tuur in het huidige MIT-overleg zit. De Staten hebben de brief toegestuurd gekregen die het resultaat
bevat van dat bestuurlijk overleg. Dit is niet de plaats om daarop uitgebreid in te gaan. Niettemin is het
een voorbeeld van de inspanningen van het college op het gebied van Randstadspoor, in opdracht van
de Staten. De Staten hebben daarover namelijk zeer belangrijke uitspraken gedaan.
Als wij komen tot voorfinanciering, dan is dat volledig gedekt in het SMPU. Wij hebben in dit SMPU
een voorfinancieringbedrag van € 12.000.000 opgenomen voor zowel auto- als openbaarvervoersinfra-
structuur. Als de Staten dus vandaag ja zeggen tegen het SMPU, dan zeggen zij ook ja tegen die mo-
gelijkheid en kunnen wij voorstellen voor voorfinanciering daaruit te putten. Er is geen enkel dek-
kingsprobleem wat dit betreft. Uiteraard moeten wij met de partners nog komen tot een verdeling van
het voorfinancieringbedrag, want wij gaan niet alles zelf betalen. Het BRU, de stad Utrecht, de stad
Amersfoort en Houten doen daaraan ook mee. Die voorfinanciering zal niet voldoende zijn; er zal
binnen het MIT nog iets moeten gebeuren, zoals ik in de commissie al heb gezegd. Wij hebben met het
Rijk afgesproken dat wij naar het totale MIT voor de provincie Utrecht kijken, inclusief de rijksinfra-
structuurprojecten, om te kijken naar zodanige verschuivingen dat er geld vrijkomt in de kasstromen
voor Randstadspoor. Dat zal niet hoeven te betekenen dat er autoprojecten niet doorgaan. Dat is niet
acceptabel, want die zijn erg belangrijk in deze regio. Het kan wel een verschuiving van kasstromen
betekenen ten aanzien van auto-infrastructuur. Dat is niet anders mogelijk dan op die manier, omdat je
anders niet voldoende gelden hebt om het Randstadspoor naar voren te halen. Dat is uiteraard een be-
sluit van het Rijk, maar wij gaan daarover wel met het Rijk in discussie.

De heer VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het wegschuiven van spoedwetzaken van
de A12 en de A28, Amersfoort: was dat een kwestie van knopen tellen of berustte dat op inhoudelijke
afwegingen, zodat juist deze onderdelen op een later moment zouden kunnen?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat heeft niets te maken met Randstadspoor. Ik
moet er overigens bij zeggen, dat het zowel bij het Rijk als van de regio geen voorkeur heeft om bij
het schuiven binnen het MIT de spoedwettrajecten te nemen, want die zitten vast in een bepaalde wet
die door de Tweede Kamer is aangenomen. Daaraan moeten wij niet morrelen.
Wat betreft de projecten die de heer Van der Poel noemt, is dat in eerste instantie een keuze geweest
van het Rijk om de beperkte gelden op die wijze te verdelen. Overigens, wat in het vat zit verzuurt
niet; wij krijgen natuurlijk nog een MIT. Er is een opmerking gemaakt over de A28, de noordbaan,
waaraan zeker door de regio maar ook door ons belang wordt gehecht. Wij laten dat punt niet schieten;
dat zeg ik toe en dat zullen wij ook tegen de regio zeggen. Alleen in dit MIT zit het momenteel niet
opgenomen. Dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet het geval zou kunnen zijn.

Nog even iets over dat overleg. Het college vindt het ontzettend belangrijk dat wij Randstadspoor op
die wijze proberen naar voren te halen – het jaar 2011 – en het liefst tot het invoeringsbedrag dat wij



eerder hebben afgesproken. Uiteraard zullen er nog allerlei gesprekken over worden gevoerd, maar ik
denk dat de basis is gelegd in het bestuurlijk overleg dat wij met de minister hebben gehad. Het hangt
natuurlijk verder mede af van hetgeen de Tweede Kamer er vandaag over zegt, want die vergadert
daarover op dit moment.

Dan hebben veel fracties iets gezegd over de vervoersautoriteit. Wij hebben nog steeds twee vervoer-
autoriteiten, het BRU en de provincie. De heer Van der Poel heeft gevraagd of wij niet zouden kunnen
komen van een bot-overleg (benen-op-tafel-overleg) naar een hum-overleg (handen-uit-de-mouwen-
overleg). Dat spreekt mij zeer aan. Het overleg met het BRU over de vraag hoe wij met elkaar gaan
samenwerken – de wijze van omgaan met vervoersautoriteiten ligt nu eenmaal in de wet vast – hebben
wij geopend. Het hangt natuurlijk van beide partijen af of dat van 'bot' naar 'hum' gaat, maar de inten-
tie is in de provincie te gaan naar één vervoersautoriteit. Daartegen zijn nu nog wettelijke beletselen.
Zo lang dat nog niet kan, willen wij wel heel intensief samenwerken met het BRU. Het BRU heeft
daarover echter ook nog iets te zeggen, dus het college moet wel de kans krijgen om dat overleg met
het BRU te voeren. De inzet is echter duidelijk.

De fractie van het CDA heeft gesproken over afwaardering van wegen. Wij hebben er in de commissie
al een en ander over uitgewisseld. Ik constateer dat wij het hierover eens zijn, in die zin dat als je we-
gen gaat afwaarderen, je dat niet kunt doen op een manier waarbij de gevolgen elders voelbaar zijn.
Dat is waar men bang voor is: omdat je dat zo prettig vindt, ga je je provinciale wegen afwaarderen, en
vervolgens zie je de negatieve effecten op andere plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Je kunt dus nooit
zomaar afwaarderen zonder daarbij naar de omgeving te kijken. Ik heb dat in de commissie "locatie-
specifiek onderzoek" genoemd, maar er worden natuurlijk ook stroomwegen bij betrokken en de ef-
fecten daarop. Kortom: er is een aantal punten dat wij daarbij moet betrekken en dat gaan wij ook ge-
woon doen, voordat wij tot afwaardering komen. Wat mij betreft hoeft daartoe in de tweede termijn
geen motie te worden ingediend, want wij zijn het daarover eens; dat hadden wij in de commissie vol-
gens mij al geconstateerd. Ik wacht echter de tweede instantie af.

Het Dynamisch Verkeers Management is door verschillende sprekers naar voren gebracht. In de com-
missie heb ik een heel verhaal afgestoken over hoe wij daarmee willen omgaan in het kader van
Luteijn. Kortom: overheden en bedrijfsleven die met elkaar samenwerken om de mobiliteit in deze
provincie op een andere manier en met slimme methoden te bevorderen. Ik heb in de commissie een
voorbeeld genoemd over files die wij moeten bestrijden, maar daarbij is het van belang te constateren
dat de belangrijkste indicatie van de mobilist, zoals die tegenwoordig wordt genoemd, niet is hoe lang
hij erover doet – dat is ook heel vervelend –, maar dat hij weet hoe lang hij erover doet. Die onvoor-
spelbaarheid is een van de punten waardoor je de mobiliteit kunt aanpakken. Over dat soort ideeën in
omdraaien van gedachten wordt in de methode-Luteijn om nagedacht. Het is tevens een methode om
de verschillende overheden, zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, BRU en het bedrijfsleven,
daarover samen te laten nadenken en met oplossingen te komen. Ik kan u zeggen dat in het kader van
het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad, waar de provincie, Eemland, het BRU en Rijkswaterstaat in
zitten en dat door mij wordt voorgezeten, al studies zijn begonnen zowel in het Eemlandse als in het
Utrechtse over de toepassing van de methode-Luteijn. Wij zullen proberen de analyse daarvan deze
maand gereed te hebben. Wij zijn daarmee dus heel druk bezig.

Over de mobiliteitstoets heb ik al uitleg gegeven in de commissie. Het is niet de bedoeling dat het leidt
tot nieuwe lasten voor het bedrijfsleven of overdreven regelgeving, zoals een van de sprekers hier
heeft gezegd. Wij moeten deze toetsen houden om te kijken naar de mobiliteitseffecten.

Kun je van GOVERA, van een platform, naar een uitvoeringsorganisatie gaan, zo is gevraagd. Dat kan
uiteraard. Overigens is het zo dat er nu al projecten door GOVERA worden uitgevoerd aan de hand
van een plan dat wij daarvoor hebben opgesteld. Het uitgangspunt dat hier vanmiddag naar voren werd
gebracht, is mij volstrekt helder en zit in dezelfde lijn als de motie rond het goederenvervoer.



De heer Van der Kolk en anderen hebben gesproken over de Pon-lijn. Dit is een punt dat minstens een
keer per commissie- of Statenvergadering aan de orde komt. Steeds denk ik dat wij de zaak goed af-
spreken, maar dan blijkt er toch weer onduidelijkheid over te zijn.
Wij hebben de Staten het verslag van de commissievergadering van mei jongstleden toegestuurd. Ik
was daarbij zelf niet aanwezig. Waar komt het nu op neer? Ik zeg het maar even in mijn eigen woor-
den. Er is in de maart- of meicommissievergadering naar aanleiding van de studie die toen is gehou-
den, afgesproken dat de provincie in 2004 een ov-onderzoek of een HOV-onderzoek doet naar het
openbaar vervoer tussen Rhenen en Amersfoort. Dat is niet de rail-Pon-lijn, zoals de regio dat aanvan-
kelijk wenste. Het is nu zo dat de regio zelf over het railvervoer een onderzoek zal laten uitvoeren en
wij hebben gezegd, indien men dat nodig acht, daarvoor hand- en spandiensten te zullen verrichten.
Wij zullen uiteraard onze gegevens ter beschikking stellen en eventueel ook menskracht.
Wat wij echter doen, is een ov- of een hov-onderzoek naar de verbinding tussen Rhenen en Amers-
foort. Dat zal niet om het railvervoer gaan, want die dat punt hadden wij afgekaart, zoals dat in het
verslag staat van de desbetreffende commissievergadering.
Uiteraard is het aan de Staten uit het onderzoek conclusies te trekken. Daar zal ik echter niet tussen
komen.

De heer Van der Kolk heeft verder nog gesproken over de rapportage over het SMPU aan de hand van
de indicatoren. Eens in de vier jaar is er een evaluatie van het SMPU, maar dat is niet voldoende en dat
is ook niet hetgeen de heer Van der Kolk bedoelt. Wat wij willen doen, dat zit al in de reguliere rap-
portagemomenten, is elk jaar in het UMP (Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan) verslag doen van
hetgeen wij in het SMPU hebben gedaan. Alle projecten van het SMPU komen terug in het UMP en
daar kan men teruglezen wat er is gebeurd, zodat de Staten zo goed mogelijk in staat zijn de voortgang
van het SMPU te kunnen beoordelen. Als dat ook hetgeen is wat de heer Van der Kolk bedoelt, dan
zijn wij het eens.

De heer Rohof heeft als eerste een berekening gemaakt van hetgeen wij in het SMPU aan auto-
infrastructuur uitgeven. Van andere sprekers heb ik andere berekeningen gehoord, die uitkomen op
heel andere getallen. Ik ben zo vrij om daar niet tussen te komen en te zeggen dat hetgeen in het
SMPU staat door ons wordt uitgevoerd. Als men het ene project meer noemt dan het andere project,
dan is dat een kwestie van smaak. Ik denk dat wij in elk geval hebben geprobeerd – van de heer Rohof
hoor ik daarin zijn steun – het evenwicht tussen de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leef-
baarheid zo goed mogelijk weer te geven. Ik heb geconstateerd dat projecten zoals die voor de auto-
infrastructuur in het SMPU stonden voor de inspraak, er nog steeds in staan.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Voor alle duidelijkheid: ik volg gewoon de verde-
ling van de geldstromen zoals die in de bijlage staan van het SMPU. Ik volg het college in de verde-
ling van de bedragen; die staan netjes in de bijlage van het SMPU, dus daarover kan geen enkel mis-
verstand tussen de gedeputeerde en mijzelf bestaan.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Uitstekend. De heer Rohof zei er echter ook
nog enkele dingen bij en daarop reageerde ik. Verder zijn wij het wel eens.

Het onderzoek van De Heuvelrug: laten wij dat met elkaar maar gaan doen. Het heeft natuurlijk een
bredere strekking dan alleen die rand- en rondwegen. Dat hebben wij al tegen elkaar gezegd; je moet
daarbij ook iets zeggen over de totale structuur van het grotere gebied. Daarover zijn wij het met el-
kaar eens.

Over de mobiliteitstoets heb ik al gezegd dat het niet is bedoeld als een administratieve lastenverzwa-
ring voor het bedrijfsleven. Dan span je namelijk het paard achter de wagen.

Wat de transferia betreft kennen wij alle nadelen en voordelen van de huidige transferia. Het mag niet
zo zijn dat wij de fouten die elders gemaakt zijn, eenvoudigweg gaan kopiëren. Kortom: voordat wij
iets soortgelijks beginnen, moeten wij onszelf eens goed achter de oren krabben. Er zijn echter meer-
dere mogelijkheden denkbaar van een overstap van de ene vorm van vervoer naar de andere. Dat kan



een transferium zijn, maar bij wijze van spreken kan het zelfs een goede fietsenstalling zijn. Wij moe-
ten in elk geval niet automatisch op een weg doorgaan, waarvan wij elders zien dat die niet direct tot
effect leidt. Als ik langs Kanaleneiland rijd, zie ik daar een transferium dat vaak leeg staat. Wij moeten
niet in de valkuil trappen door te zeggen dat wij zo'n transferium dan maar verhuren voor de naastge-
legen kantoren, omdat wij er dan een parkeergarage van maken in plaats van een transferium.
Wij kennen dus de nadelen en bij het doen van voorstellen zullen wij daarmee zeker rekening houden.

Wat betreft het betoog van de heer Kloppenborg over de gezondheidseffecten, hebben wij in de com-
missie en volgens mij zelfs in een vorige Statenvergadering toezeggingen gedaan over de MAVI-3-
rapportage. Kortom: het onderzoek naar de gezondheidseffecten zoals ook is gevraagd door de fractie
van de PvdA, wordt uitgevoerd in kader van MAVI-3 in 2004 tezamen met andere partners. De Staten
hebben overigens al een rapportage gezien over de luchtkwaliteit. Dat is een van de bouwstenen voor
een dergelijk onderzoek en rapportage. Dat nemen wij uiteraard daarbij mee.

De heer Kloppenborg sprak verder nog over de gesplitste aansluiting. De discussie daarover wil ik niet
opnieuw doen, hoewel die wel wordt voortgezet. Wij zijn er namelijk in geslaagd, misschien niet ge-
heel tot genoegen van de heer Kloppenborg, maar wel tot het genoegen van anderen, om het licht voor
de gesplitste aansluiting dat bij het Rijk op rood stond, op oranje te krijgen. Daarmee is het nog geen
groen licht, maar men heeft kunnen zien wat wij daarvoor nog moeten doen. In de commissie heb ik
daarover al het nodige gezegd.

De beprijzing is door de heer Kloppenborg en anderen naar voren gebracht. Tijdens de begrotingsdis-
cussie hebben wij daarover al enkele 'schijngevechten' gevoerd. Daar wil ik het dan ook nog even bij
laten. Ik heb gezegd dat er een initiatief komt van het Rijk en daarop zullen wij vanzelfsprekend reage-
ren.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil direct maar even reageren, want door
andere sprekers is aangehaald dat er ook vanuit het BRU en het RVVP een opinie is geuit.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat is zo; die heb ik ook gelezen. Dat laten wij
ook maar zo, want er zijn nog veel opinies in deze zaak die op een gegeven moment wel bij elkaar
komen. Die zijn er echter nog niet en zelfs het voorstel voor beprijzing is er nog niet. Wat het college
een vorige keer heeft gezegd, wetende en horende hetgeen hierover in de Staten is gezegd, moeten wij
eerst die rijksinitiatieven afwachten., hoezeer sommigen onder de Statenleden ook liever een andere
procesgang daarvoor zouden zien.

De heer Kloppenborg heeft gesproken over het fietspad Zeist-De Uithof en vraagt of er een verschil is
tussen een bestuurlijke en een ambtelijke toelichting daarop. Ik zou niet weten welk verschil, maar als
dat verschil er al zou liggen, moet men daarbij altijd uitgaan van het bestuurlijke standpunt. Mijn
ambtelijke medewerkers zullen dat direct beamen. Het is wel zo dat er nogal wat discussie is over het
fietspad Zeist-De Uithof en de wijze waarop die omrijfactor omlaag gebracht moet worden. In de
commissie heb ik gezegd gewoon eens te kijken naar die route; kan dat misschien wat meer via de
bestaande wegen? Ik heb de uitwerking daarvan echter nog niet gezien. De Staten krijgen dat vanzelf
terug, want zowel in de regio, de gemeenten, als bij de Staten wordt daarover gediscussieerd.

De heer Gaaikema sprak ook over de voorfinanciering van Randstadspoor. Volgens mij ben ik daarop
al voldoende ingegaan.
In de commissie heeft hij gezegd dat wij meer aandacht zouden moeten hebben voor de technologische
ontwikkeling. Dat ben ik wel met hem eens. Je kunt zeggen dat er in het SMPU wat meer een be-
schouwing had moeten staan over het soort technologische ontwikkeling dat op ons afkomt. Dat be-
doelt de heer Gaaikema ook. Wij vonden het echter moeilijk dat te doen, omdat je die technologische
ontwikkeling op dit moment nog niet kunt duiden, hoewel je weet dat er een aantal proeven wordt
gehouden. Hij mag er in elk geval van overtuigd zijn dat wij die proeven heel nauwkeurig volgen en er
direct gebruik van zullen maken, mocht dat leiden tot het doel van het SMPU, zoals een betere door-
stroming. De technologische ontwikkeling die de heer Gaaikema noemt, door auto's dichter bij elkaar



kunt laten rijden via een sensor, is inderdaad een proef die wordt gehouden. Dit soort proeven leveren
echter slechts op heel kleine schaal succes op. Mocht het succes hebben in een wat grotere schaal,
zoals de provincie, dan zullen wij dat vanzelfsprekend betrekken bij het SMPU.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat natuurlijk verder dan het nauwkeurig
in de gaten houden van de ontwikkelingen. Je kunt erop anticiperen; dan loop je voor de troepen uit.
Er wordt nu een aantal beslissingen genomen omtrent het aanleggen van nieuwe infrastructuur, nieuwe
wegen, dat wellicht als wij tien of twintig jaar verder zijn, niet nodig was geweest. Dat is mijn punt.
Wij nemen ook beslissingen voor de komen tien, vijftien jaar. Een aantal wegen wordt pas over tien
jaar aangelegd en de stand van zaken over tien jaar is iets waarvan wij nu een veel beter beeld kunnen
schetsen dan de gedeputeerde ons nu voorhoudt. Als wij het afgelopen half jaar tijd geïnvesteerd had-
den om te kijken welke onderzoeken er lopen en welke mogelijkheden zich nu ontwikkelen, dan had-
den wij daarop veel beter kunnen anticiperen. Dat is mijn punt.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik weet wat de heer Gaaikema bedoelt, maar in
feite schetst hij een dilemma. Wij willen namelijk graag anticiperen op ontwikkelingen die wij nog
niet helemaal kennen. Dan is het altijd de vraag hoever de technologische ontwikkelingen moeten zijn
om daarop als het ware je planning af te stemmen. Het voorbeeld van de heer Gaaikema is heel aan-
sprekend; auto's die je op de snelweg achter elkaar kunt laten rijden. Het is overigens een concept dat
men heeft toegepast bij het lossen en laden van containers bij Europe Container Terminals in Rotter-
dam. Op dat niveau bevindt het zich nog, dus nog niet op het niveau van snelwegen. Voordat wij de
planning daardoor laten beïnvloeden, moet de ontwikkeling wat verder zijn dan op dit moment. Ik
begrijp echter het punt van de heer Gaaikema.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! Er zijn wel degelijk methodes om inzicht te
krijgen in welke ontwikkelingen in potentie kunnen doorgroeien. Die kansen zijn echter niet opgepakt
en dat vind ik jammer.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het is duidelijk dat wij net iets anders inschat-
ten hoe wij daarvan gebruik kunnen maken. Het uitgangspunt wordt door de heer Gaaikema en mij
echter gedeeld.

De heer Gaaikema heeft opgemerkt dat het openbaar vervoer kennelijk van ondergeschikt belang
wordt geacht in het SMPU. Ik neem aan dat ik voldoende heb gezegd en op een zodanige wijze heb
gereageerd daarop, dat hij er iets beter van slaapt vannacht. Volgens mij hebben wij er namelijk vol-
doende aandacht aan besteed, zeker voor wat betreft de dingen die het Rijk zou moeten doen en waar-
mee wij ook druk bezig zijn.

De heer Streefland heeft gezegd Utrecht niet te zien als een eiland, maar vooral ook te kijken naar
afstemming met de Regio Randstad. Eigenlijk gaat het nog een stapje verder. Je zou namelijk moeten
zeggen dat het hele hoofdwegennet en het onderliggend wegennet niet alleen in deze provincie maar
ook in de Randstad, als één systeem moet worden gezien. Dat betekent dat je ook tussen de Rand-
stadoverheden sterk moet samenwerken en gemeenschappelijk moet plannen om daarvan goed gebruik
te maken. Je ziet dat het openbaar vervoer, evenals de wegeninfrastructuur, nog te veel per provincie
wordt bekeken en dat wij deze zaken wel naast elkaar leggen, maar dat wij het nog niet als één sys-
teem beschouwen. Het uitgangspunt van de heer Streefland, vooral te kijken naar afstemming met de
Regio Randstad en daarin een slag verder te gaan, ondersteunt het college volledig en is daarmee be-
zig.

De heer De Vries van de SP zou andere keuzes hebben gemaakt. In de commissie heeft hij dat ook
duidelijk gemaakt. Zonder in een heel ideologische discussie te komen: dat Utrecht voor een deel de
draaischijf van Nederland is, omdat wij hier te maken hebben met allerlei vervoer dat bijvoorbeeld van
Maastricht naar Groningen gaat. Wij hebben er in het Utrechtse niets aan, maar het is er wel. Dat bete-
kent dat wij er iets aan moeten doen; wij moeten de effecten daarvan mitigeren. Wij hebben dus een
doorstroming in deze provincie, zowel van het ene gedeelte van Nederland naar het andere – een



rijkstaak, maar waarvan wij wel de effecten hebben – evenals bewegingen die zich afspelen op de
provinciale wegen. Dat betekent dat het een belangrijk onderdeel van het SMPU moet zijn, want doen
wij dat niet, dan zouden wij bijna een soort Verelendungs-situatie krijgen, waarbij wij zien dat het
hartstikke vastloopt. Wij proberen wel het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur zo goed mogelijk
daarbij te betrekken; Randstadspoor kan bijvoorbeeld veel korte ritten van de autosnelwegen afhalen
en de fiets is erg belangrijk om de ritten van onder de zeven en een halve kilometer niet met de auto
maar met de fiets te laten plaatsvinden. Dat kan, mits je daarvoor de goede infrastructuur hebt. Dit
SMPU moet daaraan een goede bijdrage geven. Het zal niet het evenwicht zijn dat de heer De Vries
hierin ziet, maar wij proberen wel degelijk de zaak te verschuiven in de druk op het wegennet.

Verder constateert de heer De Vries dat het fietswegennet bijna af is. In het SMPU constateren wij
echter dat dit nog lang niet het geval is. Wij zien vooral bij een aantal schakels – bijvoorbeeld plaatsen
waar een fietsroute een autosnelweg moet passeren – bijna onoverkomelijke barrières zitten. Als je
wilt dat het fietsroutenet nog beter en echt efficiënt gaat werken in deze provincie, dan moet je een
aantal van die schakels zien op te lossen. Daarvoor zijn gelden uitgetrokken in het "Agenda 2010-
project", zoals men kon zien in het SMPU.

Het standpunt van de fractie van de SP over het bedrag € 5.000.000 voor de rand- en rondwegen is
bekend. Wij hebben dat afgesproken bij de coalitievorming en het college is zo vrij geweest datgene
wat daarbij is afgesproken, in het SMPU te verwerken. Wij begrijpen echter hoe de fractie van de SP
daar tegenover staat.

Het Dynamisch Verkeers Management. Ik wil nog eens benadrukken dat het bedrijfsleven daarin een
gerichte inspanning levert. Als wij aan Dynamisch Verkeers Management doen via de methode-
Luteijn, moet dat samen met het bedrijfsleven en dan moet niet de overheid alles gaan oplossen. Het
bedrijfsleven heeft er namelijk ook belang bij. Als dit via sancties moet gebeuren, dan zie ik niet direct
een mogelijkheid die samenwerking tot stand te brengen. Weet echter, dat wij dit samen met het be-
drijfsleven willen doen.

De heer Van Leeuwen van de fractie van de SGP klonk wat somber over het gratis openbaar vervoer;
een soort 'snoepje van de week' zonder spin-off.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Het was realistisch, niet somber.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ook realistische opmerkingen zijn wel eens
onderhevig aan relativiteit.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Dát realisme kennen wij niet.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De gemeente heeft € 95.000 uitgetrokken voor
deze proef. Ik heb van sommigen overigens wel eens gehoord dat men dat te weinig vindt. Dat zal de
heer Van Leeuwen dus helemaal niet gelukkig maken. Ik denk dat wij voor dat geld een goede proef
kunnen doen, die overigens nog niet is uitgewerkt. Wij komen nog naar de commissie met een voorstel
daarover. Wij willen in elk geval kijken, zoals dat ook in andere regio's is gedaan, of het effect heeft
op de toename van het openbaar vervoer als je zoiets doet. Kijken wij namelijk naar de bezettings-
graad van het openbaar vervoer in deze provincie – dan heb ik het alleen over openbaar vervoer per
bus – dan is dat de afgelopen jaren met sprongen gedaald: zo'n zes tot acht procent minder passagiers.
Dat is dus een neerwaartse spiraal in de 'model split', die je moet keren. Daarover moet alles onder-
zocht worden wat je daartoe kunt gebruiken en gratis openbaar vervoer als proef hoor daarbij.

De heer Van Leeuwen heeft gesproken over de openbaar vervoer-scholierenlijnen. Wij zijn gecon-
fronteerd met een forse bezuiniging van het Rijk op de rijksbijdrage voor het openbaar vervoer. Die
moeten wij op een of andere manier opvangen. Er komt binnenkort een voorstel naar het college over
hoe wij dat gaan doen. Efficiency bij de vervoersbedrijven maakt daarvan zeker onderdeel uit en ook
zelf kunnen wij nog wel enkele dingen bedenken die voor de passagiers geen effecten hebben, maar



wij zullen daarin zelf geld moeten stoppen voor een bepaalde periode. Dat voorstel komt naar de Sta-
ten toe en daarbij worden ook de scholierenlijnen besproken. Wij willen die voor 2004 in elk geval
handhaven. Het college moet nog ja zeggen tegen het voorstel en vervolgens is het aan de Staten. De
Staten moeten dan de manier beoordelen waarop wij in de toekomst met die scholierenlijnen omgaan.
Een mogelijkheid is overigens ook dat het terug kan komen in de concessievoorwaarden of in de voor-
stellen die de vervoersbedrijven moeten doen bij het aanbesteden van de concessie.
Laten wij echter zo afspreken, dat wij met een voorstel naar de commissie komen en dan kunnen de
Staten zelf beoordelen hoe daarmee omgegaan zal worden.

De heer Van Leeuwen Boomkamp heeft voornamelijk gesproken over het openbaar vervoer. Daarover
heb ik voldoende gezegd. Ik denk overigens dat hij wel blij is met het gratis openbaar vervoer.

De VOORZITTER: Dan stel ik de tweede termijn aan de orde.

De heer VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor de vlotte en
soepele beantwoording. Wij stemmen in met het SMPU, het totaal, de verdeling en de afzonderlijke
projecten.
Ten aanzien van de werkconferentie hoop ik dat de indieners van de motie als voorbereidingsgroep
willen fungeren. Ik hoop dat de eerste indiener, de heer Van der Kolk, trekker hiervan wil zijn, want
dan is het ook echt iets van deze Staten, met daarbij ondersteuning van het college.
Wat betreft het afwaarderen van wegen is het een genot om de ervaringen te horen van deze gedepu-
teerde. Het is verleidelijk, maar een motie dien je niet alleen in om iets aan Gedeputeerde Staten te
vragen; het maakt ook duidelijk wat de verhoudingen zijn in Provinciale Staten over dit onderwerp.
Het is terecht dat de gedeputeerde heeft gezegd de motie te zien als ondersteuning van zijn beleid. In
die zin is de motie ook bedoeld om het afwaarderen van wegen met beleid te doen. Ik dien graag na-
mens de fracties van de VVD, de SGP en de LPF de volgende motie in:

Motie 3 (CDA, VVD, SGP, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 december 2003, beraadslagend over de
vaststelling van het Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU);

overwegende:
- dat in het totaaloverzicht maatregelen SMPU een aantal wegen van gebiedsontsluitingsweg naar

erftoegangsweg wordt gecategoriseerd;
- dat deze wegen zich laten kenmerken als alternatieve routes via parallelliggende snelwegen;
- dat de maximale intensiteit van een erftoegangsweg tot 6000 rnvt/etm wordt bepaald en met deze

categorisering naar lagere snelheden wordt afgewaardeerd;
- dat filegevoeligheid niet van de maximaal toegestane snelheid afhankelijk is, maar van de capa-

citeit van kruisingen en andere doorstromingremmende maatregelen;
- een erftoegangsweg door lagere snelheden minder geschikt is voor verbindende ov-lijnen dan een

gebiedsontsluitingsweg,, de bussen in veel gevallen op de weg zullen halteren, waardoor opstop-
pingen voor het achteropkomend verkeer zullen ontstaan en de reistijd voor de bus langer wordt;

- dat hiermee de leefbaarheid van kleine kernen (bereikbaarheid) verder onder druk komt te staan,

spreken uit:
- dat terughoudend wordt omgegaan met het afwaarderen van wegen waarvan ook verbindend

openbaar vervoer gebruik maakt;
- dat per weg een locatiespecifieke afweging wordt gemaakt, waarbij per weg een nadere afweging

over het intensiteitcriterium wordt gemaakt;
- dat per weg wordt afgewogen of de nabijgelegen rijksweg over voldoende capaciteit beschikt;
- dat de statencommissie IME betrokken wordt bij specifieke afspraken over draagvlakmeting

vooraf en monitoring en evaluatie na invoering;

en gaan over tot de orde van de dag.



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

De heer VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Gesproken is over de mobiliteitstoets. Wij
delen de visie van het college dat bij nieuwe bouwlocaties er beoordeeld moet worden op de mobili-
teitseffecten en dat het geen negatieve bijwerkingen mag hebben, waardoor startende ondernemers
daarin belemmerd zouden worden. Wij vertrouwen daarin op een goede voortgang en wij hopen dat
wij zo spoedig mogelijk een voorbeeld van die mobiliteitstoets in de commissie ter kennisname zullen
ontvangen.
De wijsheid van de gedeputeerde rondom het thema beprijzing is te prijzen. Het Dynamisch Vervoers
Management is voor ons geen luchtfietserij, maar zijn het heel concrete projecten, zoals ATC, DRM
en Matrix. Ik pas liever iets toe dat effecten heeft en dat praktisch toepasbaar is – om de burger mobi-
list te laten zijn - dan nu allerlei heel mooie innovatieve voorstellen te doen die op de korte termijn
geen effecten hebben.
Ik hoop dat het college wil bevorderen dat er een persbericht komt na vaststelling van het SMPU door
Provinciale Staten, vooral ten behoeve van de huis-aan-huisbladen, omdat er tal van projecten in zitten
die de burgers direct zullen raken en ook omdat er projecten in zitten die in het voordeel zijn van de
burgers. Ik hoop dat Provinciale Staten met dit SMPU laten zien dat de provincie er daadwerkelijk is
voor haar inwoners.

De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik beperk mij tot het nalopen van de ant-
woorden die de gedeputeerde heeft gegeven.
Over de Pon-lijn kunnen wij nu wel even ophouden, omdat wij het eens zijn over wat er nu gaat ge-
beuren en hoe wij geïnformeerd zullen worden. Daar zit geen licht meer tussen. Overigens herinnerde
de gedeputeerde eraan dat de stukken bij de notulen van de vergadering zaten, maar die heb ik nog niet
gezien. Vandaar dat ik er vandaag op terug ben gekomen.
Het is duidelijk dat de voorfinanciering Randstadspoor gewoon allemaal vanuit het SMPU-budget kan
worden gedekt, zodat er voortvarend aan gewerkt kan worden. Daar zijn wij heel blij mee.
Wat betreft de bereikbaarheid kleine kernen en de motie die ik daartoe heb ingediend, samen met an-
deren, is het mooi dat mij nu een voortrekkersrol in de schoenen wordt geschoven. Ik wil die echter
graag oppakken. Uit de reacties van collega-Statenleden heb ik al begrepen dat wij dit als Staten op-
pakken met medewerking van het college van GS in plaats van andersom. Daarmee kunnen wij dus
aan de slag.
Mijn laatste punt betreft de indicatoren en hoe wij dat jaarlijks teruggekoppeld krijgen. Ik vind het
prima als wij dat jaarlijks bij het UMP krijgen. Wat ons betreft: akkoord en aan de slag.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mij graag aan bij de woorden van de voor-
gaande sprekers, waarin zij hun dank hebben geuit aan de gedeputeerde voor de uitgebreide beant-
woording. Ik zal proberen mijn tweede termijn zeer kort te houden.
Ten eerste, om misverstanden te voorkomen, hebben wij ons gewoon aangesloten bij de verdeling van
gelden zoals die in het richtprogramma van het SMPU is opgenomen. In dat licht moet het college
mijn opmerking over het absoluut minimum voor automobiliteit begrijpen waar het bedrag van
€ 105.000.000 wordt genoemd. Dat is volgens mij ter verduidelijking.
Het tweede punt betreft het MIT. De fractie van de VVD heeft enige zorg over de vertraging in kas-
stromen dan wel de herprioritering die eventueel zal volgen als gevolg van het bestuurlijk overleg. Wij
denken ook dat het verstandig is dat de commissie daarover uitgebreid met de gedeputeerde van ge-
dachten gaat wisselen, zodat er daadwerkelijk sprake kan zijn van een breed gedragen bestuurlijke
visie ten aanzien van de vraag hoe om te gaan met de MIT-gelden en hoe om te gaan met de verdere
herprioritering. Nogmaals: het is geen verantwoordelijkheid die primair rust bij de provincie, maar het
is wel van belang te weten, als de gedeputeerde namens de provincie het woord voert, dat het stand-
punt in elk geval door de Staten wordt gedeeld.
Wij zijn zeer verheugd over de steun van het college ten aanzien van de motie over het goederenver-
voer.
Ik ben het eens met het procedurele voorstel van de gedeputeerde als het gaat over de beprijzing.



Wij zijn blij dat de gedeputeerde heeft gezegd dat de bedoeling van de mobiliteitstoets niet is gelegen
in een administratieve lastenverzwaring dan wel het invoeren van regelgeving waarvoor geen draag-
vlak bestaat.
Kortom: wij kunnen instemmen met het SMPU zoals het voorligt. Wij zien graag de discussie tege-
moet de komende periode als het gaat over de daadwerkelijke uitvoering van de projecten.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ook onze fractie dankt de gedeputeerde voor
de beantwoording. Ook dank voor de toezeggingen aangaande de moties die wij mede hebben onder-
tekend. Ik ben ook heel tevreden over de uitleg betreffende het fietspad De Uithof, want de bestuurlij-
ke opstelling zoals die was verwoord, beviel ons wat meer dan de ambtelijke reactie die volgens ons
vooral het oude standpunt nog eens herkauwde. Wij zijn hierover dus erg tevreden.
De gedeputeerde meldde dat het openbaarvervoergebruik zes tot acht procent is teruggelopen. Toen
dacht ik: dat is wellicht het cijfer van het deel dat voor rekening van de provincie komt. Ik heb name-
lijk vernomen dat dit in het stadsgewest Utrecht, het BRU-gebied, toch wat minder moeizaam gaat.
Dat is temeer een reden om de openbaarvervoerexploitatie en het openbaarvervoerbeleid nauwer op
elkaar af te stemmen en samen die slag te maken. Dat mis ik in dit geval en dat is een lacune. Het
RVVP zou in dit opzicht een wederzijdse uitdaging worden. In dat geval zie ik die beprijzingsdiscus-
sie wel degelijk nog een keer opkomen.
De discussie over luchtkwaliteit en geluidshinder zullen wij terugzien in MAVI-3. Ik hoop dat er dan
een discussie volgt met substantie en met consequenties, want de ontwikkelingen op het gebied van de
milieukwaliteit zijn beslist negatiever dan dat deze enkele jaren geleden zijn ingeschaald.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! De beantwoording van gedeputeerde Mik was
duidelijk. Ik heb waardering voor zijn beantwoording en voor zijn inspanning bij de verdediging van
de ov-belangen van onze provincie in het kader van het MIT. Ik denk dan natuurlijk aan Randstad-
spoor, maar dat is niet het enige punt.
Het SMPU zoals het voorligt, kunnen wij op hoofdlijnen accepteren, met de kanttekeningen die wij in
de eerste termijn gemaakt hebben. Wij zullen wat dat betreft niet in herhaling vallen.
Er is een punt dat wij wel opnieuw onder de aandacht brengen met daarbij een stukje uitleg. In de be-
antwoording van de eerste termijn door de gedeputeerde wordt een aantal antwoorden gegeven op de
ov-problematiek, zoals een proef met gratis openbaar vervoer, een scholierenlijn, eventueel een hov-
onderzoek Rhenen–Amersfoort. Wij zien hierbij toch een stuk versnippering in de aandacht voor de
ov-problematiek en dat is exact wat wij bedoelden in de eerste termijn en waarnaar onze zorg uitgaat.
Wij denken dat een integrale visie op het openbaar vervoer niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk is.
Wij denken daarbij aan een Luteijnachtige aanpak, hoewel "Luteijn" wat verkeerd wordt gebruikt in
deze setting omdat die over meer gaat dan alleen het openbaar vervoer. Als wij kijken naar de hoofd-
punten van de Luteijnachtige aanpak zoals door gedeputeerde Mik zelf aan ons is aangereikt, dan pra-
ten wij over grondig analyseren van de werkelijke problematiek, over een nauwe samenwerking tussen
publieke partijen onderling maar ook tussen publieke en private partijen, en een bundeling van de fi-
nanciële middelen tussen al die partijen. Als wij die aanpak met elkaar voor ogen hebben, dan ben ik
ervan overtuigd dat het leidt tot goede resultaten.
Met de fractie van de SGP ben ik het eens dat wij moeten kijken naar het vraaggestuurde deel, met als
doel de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer te vergroten. Bereikbaarheid is ook een groot
goed, maar door met name de aantrekkelijkheid te vergroten kiezen mensen weer spontaan voor het
openbaar vervoer. Dat moet centraal staan. En ja, dat ontbreekt toch nog. Gedeputeerde Mik, kennende
als groot voorstander van openbaar vervoer, vragen wij nogmaals dit plan te omarmen en met elkaar in
2004 dit plan op te pakken. D66 wil haar expertise en haar netwerk daarbij ter beschikking stellen.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Evenals andere partijen dank ik de
gedeputeerde voor zijn uitvoerige beantwoording. In de eerste termijn hebben wij gepreludeerd op het
eventueel indienen van een motie. Alsof de gedeputeerde het aanvoelde, heeft hij al enige dingen ge-
zegd waardoor het overbodig is die motie nog in te dienen. De motie betrof de gemeenschappelijke
vervoersautoriteit. De gedeputeerde heeft uitgesproken dat de intentie er wel degelijk is, dat er ge-
sprekken zijn geïnitieerd, maar dat er nog wettelijke beletsels zijn. Het college ons ruimte te geven dat



overleg tot een goed einde te brengen. Die ruimte zullen wij hem geven en wij zijn benieuwd naar de
uitkomst.
Wat beprijzing betreft constateren wij dat de gedeputeerde ervoor kiest om stil te zitten en af te wach-
ten wat er uit Den Haag komt en dat ook door het CDA als prudent wordt gezien.
Ook over de Deltametropool heeft de gedeputeerde enige opmerkingen gemaakt, waarmee wij tevre-
den zijn .
Motie 1 over de werkconferentie bereikbaarheid ondersteunt onze fractie.
Motie 2 heeft onze fractie meeondertekend.
Motie 3 kan eveneens onze steun krijgen.
Onze conclusie is dus dat wij het SMPU ondersteunen en dat wij daarmee akkoord zijn.

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik spreek mijn waardering uit voor de gedepu-
teerde voor zijn beantwoording van de vele vragen die zijn gesteld. Toch zijn wij niet te spreken over
het antwoord dat wij hebben gekregen op de vraag over de methode van vervoersmanagement en het
toepassen van een inspanningsverplichting. Dat is voor onze fractie reden een motie in te brengen. Die
motie betreft een inspanningsverplichting in het verkeersmanagement.

Dan zullen wij nog twee moties indienen over het fietsbeleid. De eerste gaat over het benutten van
secundaire wegen voor fietsroutes en de tweede motie over het fietsbeleid betreft het opzetten van een
provinciaal netwerk van fietsenstallingen.

Motie 4 (SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 8 december 2003; inzake de be-
handeling van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU);

betreft: Opzetten van een provinciaal netwerk van fietsenstallingen

spreken uit:
- dat de provincie Utrecht veel waarde hecht aan de rol van de fiets in de mobiliteit, zowel in het

woon-/werkverkeer als in de recreatie;
- dat de provincie een grote rol ziet weggelegd voor de fiets als onderdeel van de ketenmobiliteit;
- dat bewaakte fietsenstallingen en servicepunten verbonden aan de NS-stations van grote waarde

zijn in de ketenmobiliteit;
- dat bewaakte fietsenstallingen en servicepunten waarde kunnen hebben voor het toerisme in de

provincie;

constateren:
- dat de NS de dienstverlening van de stationsfietsenstallingen wil verminderen;
- dat daardoor het provinciale beleid over de rol van de fiets in de ketenmobiliteit schade dreigt op

te lopen;
- dat de provincie Utrecht zeer veel potentie heeft voor recreatie op de fiets;
- dat de provinciale ambitie voor het fietsbeleid met veel financiële middelen wordt ondersteund;
- dat in de "Agenda 2010" een samenhangend pakket fietsmaatregelen gaat worden genomen,

waaronder een project inzake fietsenstallingen;
- dat € 20.000.000 beschikbaar is voor fietsmaatregelen in het Agenda 2010-programma;

verzoeken het college:

• schouder aan schouder met de regionale partners bij de NS druk uit te oefenen op de NS teneinde
hun serviceverlening op stationsfietsenstallingen te behouden en uit te breiden;

• daarentegen in de provincie een netwerk van bewaakte fietsenstallingen en servicepunten te ont-
wikkelen dat zich niet beperkt tot de NS-stations; ook plaatsen die niet aan het spoor liggen moe-



ten een dergelijk servicepunt krijgen. De service moet dan ook bestaan uit een fietsenverhuur
waar de gehuurde fiets bij elk aangesloten servicepunt kan worden ingeleverd;

en gaan over tot de orde van de dag.

Motie 5 (SP)

Provinciale staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 december 2003, inzake de behandeling van
het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU);

betreft: benutten van secundaire wegen voor fietsroutes;

spreken uit:
- dat de provincie Utrecht veel waarde hecht aan de rol van de fiets in de mobiliteit, zowel in het

woon-/werkverkeer als in de recreatie;
- dat de provincie een grote rol ziet voor de fiets als onderdeel van de ketenmobiliteit;
- dat de veiligheid van fietsroutes wordt vergroot indien fietsers de rijweg niet moeten delen met

autoverkeer;

constateren:
- dat op talloze plaatsen in de provincie Utrecht het secundaire wegennet veiliger kan worden

gemaakt voor fietsers door het autoverkeer te weren of te beperken;
- dat daartoe instrumenten bestaan, zoals instellen van éénrichtingsverkeer, wegen knippen, wegen

toewijzen voor bestemmingsverkeer;
- dat op deze wijze voor weinig geld veel mooie fietswegen zijn te realiseren;
- dat op deze wijze overbodig autoverkeer en sluipverkeer in het buitengebied wordt tegengegaan;

verzoeken het college:
- op deze wijze veel kilometers fietspaden te realiseren;
- de middelen te vinden in "Agenda 2010";

en gaan over tot de orde van de dag.

Motie 6 (SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 8 december 2003, inzake de be-
handeling van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU);

betreft: inspanningsverplichting in het verkeersmanagement;

spreken uit:
- dat het gebiedsgerichte beleid om de wegenverkeersproblemen op te lossen door middel van ver-

voersmanagement veelbelovend is;
- dat alle deelnemende partijen zeer positief zijn over de methode Luteijn en de organisatie van

vervoersmanagement in de provincie Utrecht;

constateren:
- dat het voorkomt dat er problemen ontstaan als er afspraken moeten worden gemaakt om het

verkeersmanagement uit te voeren;
- dat deze situatie een bedreiging is voor het slagen van vervoersmanagement in de provincie;
- dat daardoor de financiële inspanning in het SMPU voor verkeersmanagement niet doelmatig is;

verzoeken het college:



- een inspanningsverplichting vast te leggen voor deelnemende partners aan verkeersmanage-
mentsprojecten;

- uitvoeren van verkeersmanagement alleen toe te staan indien deelnemende partners hun inspan-
ningsverplichting vaststellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

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

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! In de doorkijk van het SMPU naar 2030 is het
onbegrijpelijk dat de provincie geen werk maakt van de intercityspoorlijn Almere-Amersfoort-
Veenendaal-Rhenen-Kesteren-Nijmegen. Ik spreek met opzet niet meer over de Pon-lijn, want dat
vindt men hier kennelijk een besmet woord. De reistijdwinst tussen Amersfoort en Veenendaal is 45
minuten. Door aanpassingen aan het station van Amersfoort en door gebruik te maken van de bestaan-
de spoordijk en doortrekking van het spoor naar Maarn, wordt de oude spoorweg Amersfoort-Rhenen
hersteld. De provincie Gelderland heeft in haar plannen een spoorbrug bij Rhenen opgenomen. Daar-
door kan dus een directe spoorverbinding tussen Amersfoort en Nijmegen worden hersteld en dat is
meer dan nostalgie. Het is namelijk een aanbod dat voor de SP een duizelingwekkende vervoerswaar-
de inhoudt.
Onze fractie heeft erg zitten worstelen met de vraag of wij aan dit SMPU onze goedkeuring moeten
geven. De laatste milieurapportage was namelijk van dien aard dat wij zeggen dat het zo niet langer
kan. Aan de andere kant worden in het SMPU wel veel goede dingen gedaan. Wij kunnen bijvoorbeeld
de inspanningen van de provincie om Randstadspoor te realiseren niet hoog genoeg prijzen. Alles bij
elkaar genomen steunen wij toch het SMPU.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Wij maken het niet zo spannend; ik begin
met te zeggen dat wij het SMPU steunen. Met dank aan de gedeputeerde voor de uitvoerige beant-
woording van de vragen en voor zijn opmerkingen, wil ik toch de aandacht nog vragen voor enkele
punten.
Wij hebben nadrukkelijk gevraagd het vraaggestuurd openbaar vervoer mee te nemen in met name het
kernenbeleid. Ik denk dat het buitengewoon belangrijk is in die wat massieve ketenbenadering toch te
proberen openingen te zoeken, door vanuit een vraaggestuurde benadering te kijken welke vormen op
welke plaatsen gebiedsgericht van toepassing zijn. Daarmee kan die continuïteit erin worden gehou-
den, die wij er anders niet in houden. Op deze opmerking hoor ik graag nog een inhoudelijke reactie.
Als het gaat om infrastructurele werken moeten wij wellicht, omdat er naast deze SMPU-horizon nog
andere ontwikkelingen kunnen komen, samen met het bedrijfsleven komen tot PPS-constructies. An-
dere provincies zijn daarmee al druk bezig. Langs die lijn kan invulling gegeven worden aan nadruk-
kelijke vragen die er liggen als het gaat om de facilitering.
In het verleden hebben wij grote woningbouwprojecten gekend. Rondom het verkeer en vervoer lagen
er grote problemen in het niet keihard kunnen maken van afspraken. Daarvoor moeten wij in de toe-
komst veel aandacht hebben, als het gaat om de planhorizon van het nieuwe streekplan.
De gedeputeerde heeft een toezegging gedaan betreffende de scholierenlijn in 2004. Als het gaat om
de speciale problematiek hebben wij echter gevraagd om een stoel voor de regioscholen; één stoel
voor een combi van regioscholen om die problematiek in te kunnen brengen in de Cliëntenraad. Wel-
licht kunnen wij in een persoonlijk overleg daarop ingaan, omdat het nogal gedetailleerd is.

Ik wens het college succes met de uitvoering van het SMPU, want de ambitie is hoog en er wordt heel
wat van het college en de ambtelijke organisatie verwacht.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde
voor zijn heldere uiteenzetting. Het is altijd een genot naar hem te luisteren; ik snap zijn verhalen altijd
in één keer.
Wanneer je goed nadenkt over die mobiliteit, dan vraag je je af waarom mensen in de auto stappen.
Dat is in de eerste plaats om van hun huis naar hun werk te rijden en geld te verdienen, maar het gaat



ook om het gevoel van communicatie. Omdat al die mensen achter elkaar in de file staan, worden op-
lossingen bedacht, zoals ict-oplossingen. Wij hebben daar een ander beeld bij. Je zou namelijk ook 3D
kunnen communiceren, want sinds de ontwikkeling van de telefoon zitten wij nog steeds via een ko-
perdraadje met elkaar te praten. Wat willen wij echter graag als wij communiceren? Wij willen iemand
kunnen zien. Als daarvoor de technologie een oplossing heeft – en die is er inmiddels – dan werkt dat
veel beter. Wij communiceren bijvoorbeeld met onze achterban met beeldschermen waarop wij elkaar
kunnen zien.
Ik heb de gedeputeerde iets horen zeggen over de neerwaartse spiraal in het openbaar vervoer. Ja, dat
haal je de koekoek! Het openbaar vervoer is hartstikke onveilig, rijdt nooit op tijd, altijd staat het bus-
hokje precies tegen de regen in. Bij mijn voordeur is daarvan een voorbeeld: een bushokje waarin je
nat staat te worden en waarin je een half uur op de bus staat te wachten die niet komt. Dan de prijzen:
ik ben pas met mijn gezin met het openbaar vervoer naar Amsterdam geweest. Nu, ik had voor dat
geld wel een Rolls-Royce kunnen huren. Als je je auto parkeert op een plek bij het station, dan is ge-
garandeerd de spiegel eraf en de ruit bekrast. Dat werkt dus allemaal niet.
Ik ben blij dat er een proef komt met gratis openbaar vervoer. Dan vind ik dat er niet overal een klein
beetje gratis openbaar vervoer moet komen, maar het liefst één project en dan ook goed. Oftewel:
veelvuldig die bus laten rijden en op tijd. Dat verhoogt onder andere de sociale structuur. Ik zeg altijd
tegen mijn zoon: je moet niet zeuren als het fout gaat. Dat zeg ik nu dus ook. Ik vind het namelijk
maar een karige bedeling. Voor de rest steunen wij het SMPU.

De VOORZITTER: Er zijn nog drie moties onderweg. Ik wil voorstellen de beraadslagingen ten aan-
zien van dit punt even aan te houden en eerst agendapunt 8 afwerken. Kan ook mevrouw Jonkers zich
daarin vinden? Dat is het geval, dus heeft zij het woord.

PS2003BEM43
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 23 september 2003 tot wijziging van de algemene subsi-
dieverordening i.v.m. de dualisering.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het college van Gedeputeerde Staten stelt in zijn
voorstel dat subsidieverstrekking qua uitvoering een taak van GS is. Mijn fractie is het daarmee hele-
maal eens. Ook zijn wij samen met GS van mening dat PS de kaders moeten stellen. Daar zit nu net de
frictie met het Statenvoorstel. Mijn fractie is er namelijk niet van overtuigd dat er op dit moment vol-
doende kaders zijn gesteld voor alle subsidieverstrekking. Vandaar dat wij het volgende amendement
indienen.

Amendement 1 (SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 december 2003, behandelend het Staten-
voorstel van 23 september 2003 "Wijziging van de Algemene subsidieverordening in verband met de
dualisering";

besluiten:
"Artikel 4 vervalt" te vervangen door:

"Artikel 4
1. GS verstrekken slechts subsidies met inachtneming van het tweede lid;
2. Verstrekking van meer dan € 12.500 vindt slechts plaats wanneer:

- PS een eenduidig beleidskader hebben vastgesteld inzake het desbetreffende onderwerp, of
- Een positief advies is verstrekt door de betrokken vaste Statencommissie";

en gaan over tot de orde van de dag.

Voor alle duidelijkheid: advisering door de Statencommissie is wat ons betreft een vangnet. Aan ons,
als PS, is de taak om er door eenduidige kaderstelling voor te zorgen dat dit vangnet slechts bij uitzon-
dering nodig is.



De VOORZITTER Het amendement is voldoende ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van de
beraadslagingen. Het amendement zal worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De VOORZITTER: Ik constateer dat andere Statenleden niet het woord wensen te voeren.
Ik stel voor de vergadering te schorsen in afwachting van het amendement en de moties die nog rond-
gedeeld moeten worden, waarna de gedeputeerde de beantwoording ten aanzien van het SMPU kan
voortzetten. Vervolgens zal het college nog antwoorden op de door mevrouw Jonkers opgeworpen
gedachte.

Schorsing van 17.47 – 17.58 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.
Ik zal eerst antwoord geven op het door mevrouw Jonkers aangesneden onderwerp. De wijziging heeft
relatie met de komst van het dualisme. In de dualistische verhoudingen is het zo dat subsidieverstrek-
king "besturen" is. Dat betekent dan ook, daar waar de Staten budgetrecht hebben – als het een vastge-
steld budget is – dat dat het college legitimeert om subsidies te verstrekken. De vraag aan de hand
waarvan wij subsidies verstrekken, zal als het goed is gebeuren aan de hand van kaders die door de
Staten gesteld worden. Op momenten waarop de Staten die kaders niet stellen, ontslaat dat het bestuur
niet van besturen en zal er subsidieverstrekking plaatsvinden. Met andere woorden: de cirkel is rond;
de Staten hebben een positie in de vorm van het budgetrecht en hebben een positie om bij dat vast-
stellen van het budget ook kaders te stellen en binnen die kaders vindt dan subsidieverstrekking plaats.
Als u het ingediende amendement zou aanvaarden, dan zouden de Staten – hoewel het niet zo overdre-
ven is bedoeld – in wezen een premie zetten op het niet stellen van kaders. De vraag is of dat in het
kader van het dualisme de bedoeling is.
De conclusie van het college is dus, dat dit niet anders kan dan conform de nieuwe dualistische ver-
houdingen en dat het u absoluut niet als Staten weghoudt bij de subsidieverstrekking. Sterker nog: het
zal u des te meer uitnodigen om die kaders te stellen. Derhalve acht het college het amendement over-
bodig.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij nogal logisch: wij delen uw mening
niet. Ik begrijp absoluut niet wat erop tegen is een extra vangnet in te bouwen. Het is ook helemaal
niet zo dat de nieuwe Provinciewet dat zou tegenhouden. Ik heb al eerder gezegd dat er andere provin-
cies zijn, waar van dergelijk constructies gebruik gemaakt kan worden. Het is wat ons betreft een
vangnet en het is onze taak dat er zo min mogelijk gebruik van gemaakt zal worden.

De VOORZITTER: Als gesproken wordt over een vangnet, dan kunnen wij er nog wel heel veel be-
denken. Het is helder waar het budgetrecht van de Staten ligt. Het is ook helder wat de Staten met de
vaststelling van de budgetten kunnen doen: nadere kaders stellen. Helder is verder dat in de nieuwe
dualistische verhoudingen subsidieverstrekking een zaak van besturen is. Ziedaar het speelveld, waar
de Staten uiteindelijk aan het langste eind trekken. Dat is onmiskenbaar waar. Om daarvoor een extra
vangnet in te stellen, lijkt het college meer dan overbodig.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! Als u zegt, en als ik uw woorden goed interpre-
teer, dat het extra vangnet overbodig is, dan is het kennelijk al geregeld in de huidige kaderzetting.
Dan maakt u daarbij eigenlijk duidelijk dat het college er niet op tegen is, maar er het nut niet van
inziet.

De VOORZITTER: Nee, hiermee wordt de zaak geblokkeerd. Het college bestuurt. Als de Staten na
het vaststellen van het budget die kaders waarlangs die subsidie vertrekt moet worden niet nodig vin-
den of het met elkaar daarover niet eens worden, moet er in de tussentijd wel bestuurd worden. Dat is
nu juist een van de kernpunten van het dualisme.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! Naar mijn mening slaat dit amendement niet op
"besturen". Dat is volgens mij niet aan de orde. Het college is altijd in staat een voorstel aan een com-



missie of aan de Staten voor te leggen, waarop een uitspraak gedaan kan worden. Wij zitten hier met
63 leden, zodat er altijd een meerderheid te vinden is.

De VOORZITTER: Laat ik het eens heel rechtstreeks zeggen. Als de Staten nalaten om kaders te stel-
len, wordt het college gedwongen naar de Staten te komen en te zeggen: Staten, u bent wat nalatig
geweest; waar blijft u met uw kaders? Zo werkt het echter niet. De Staten hebben een eigen, zelfstan-
dige taak en zullen daarin zelf initiatieven moeten nemen. Als u dit soort vangnetten gaat creëren,
creëert u een bestuur – enigszins overdreven gesteld – dat niet kan besturen en dat elke keer naar de
Staten moet met de vraag of er nog kaders gesteld zijn, omdat de Staten op sommige trajecten enkele
kaders vergeten zijn te stellen. Het college is hierin niet de aanjager; het moet bij de Staten zelf van-
daan komen. Praktischer kan ik het niet uitleggen.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat u inderdaad overdrijft, want nogmaals:
het is aan de Staten om die kaders te stellen. In feite spreken wij over een soort overgangssituatie in
het kader van het dualisme. Alles is nog nieuw. Advies vragen aan de commissie kan echter heel snel
en dat hoeft niet veel tijd te kosten.

De VOORZITTER: U zegt tegen mij dat het college overdrijft, maar ik probeer op een vriendelijke
manier te zeggen dat het amendement overdreven is.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat hierbij ook om de controlerende taak
van de Staten. De vraag is hoe die kan worden ingevuld op het moment dat het college een besluit
neemt op een verzoek waarvoor geen kaders bestaan. Op welke wijze kunnen Provinciale Staten dan
na afloop zien of het een terecht besluit is geweest of dat daarover eventueel nog opmerkingen ge-
maakt kunnen worden?

De VOORZITTER: Dan vraagt u het college naar de gang van zaken. Als het u niet bevalt, kunt u een
motie van wantrouwen indienen. Ik hoef u de spelregels toch niet uit te leggen?
Als de Staten geen kaders stellen – en daarvoor kunnen heel wat redenen te noemen zijn – dan is het
wat vreemd als het college geen kant op zou kunnen en dat het college naar de Staten toe moet en de
Staten moet dwingen om kaders te stellen. Bij de situatie die de heer Nugteren schildert – dat het col-
lege subsidies verstrekt, waarna de Staten zeggen: ja, maar daarvoor hadden wij wel graag de kaders
willen stellen – is het immers volstrekt helder hoe het college ter verantwoording geroepen moet wor-
den? Zo is het ingericht.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan uw gedachtegang heel goed volgen, alleen
vind ik dat u het te scherp toespitst op een eventuele situatie waarbij sprake is van onwil.
Waar het om gaat is, dat er subsidieaanvragen binnenkomen en het overgrote deel past daarbij binnen
een bepaald kader. Als op een subsidieaanvraag een besluit wordt genomen door het college, is onze
vraag: op welke wijze worden de Staten geïnformeerd over het feit dat u dat besluit heeft genomen?

De VOORZITTER: Het college heeft een informatieplicht aan de Staten. U krijgt dus in de commissie
te horen wat het college heeft gedaan op een terrein waarvoor u geen kaders heeft gesteld. Als u dat
wenst, is dat het moment om aan de rem te trekken. Wij moeten wel zorgen voor continuïteit van be-
sturen. Het klinkt niet overdreven, maar het is wel principieel.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! De suggestie dat leden van de Staten daarvoor
geen aandacht zouden hebben, vind ik onjuist.

De VOORZITTER: Die suggestie wil ik absoluut niet wekken. Het gaat mij erom dat je in die dualisti-
sche verhoudingen de dingen scherp moet neerzetten. Je moet niet een 'achterommetje' of een vangnet
creëren om ervoor te zorgen dat je altijd aan bod komt. Dat zou niet de bedoeling moeten zijn van dit
soort bepalingen.



Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van het CDA heeft sympathie voor het
amendement van de SP. Ik vind het een constructieve gedachte om als Staten in de startperiode van het
dualisme toch enig houvast te hebben. Natuurlijk moeten wij kaders gaan stellen, maar u weet net als
wij, dat die er nog niet helemaal compleet liggen. Voor zo'n tussenperiode is dit dan een goed vangnet,
om zodoende de controlerende taak waarop de heer Nugteren wijst goed te kunnen uitoefenen. Ik be-
grijp niet goed waarom u hierop tegen bent. Als wij over een half jaar zien dat het overbodig is,
schrappen wij het.

De VOORZITTER: Dat lijkt mij nogal een merkwaardige manier van opereren. Als u geen vertrouwen
hebt in de spelregels van het dualisme en in uzelf, dan kan ik wel een zee van dit soort bepalingen
bedenken.

De heer VOS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van de VVD heeft volstrekt geen behoefte
aan het amendement van de SP. Het is – bijna woordelijk – een herhaling van de discussie die wij in
de commissie hebben gevoerd. De verhoudingen liggen er tussen de Staten en het college; wij hebben
ons budgetrecht dat vastligt in de begroting en wij hebben allerlei verantwoordingsmogelijkheden van
het college door middel van de informatieplicht die het college heeft. Ook bij de vaststelling van de
jaarrekening zijn momenten ingebakken, waarop wij nog eens met elkaar kunnen bakkeleien over de
manier waarop dat soort dingen moeten gebeuren. Wat ons betreft is dat allemaal voldoende. Als wij
merken dat er dingen fout gaan, zult u ons als een van de eerste fracties vinden om die kaders wel te
stellen. Wij redeneren precies andersom als het CDA in dit geval.
Wij willen het dus op deze manier doen en mocht het tegendeel blijken, dan zullen wij op dat moment
ingrijpen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mij geheel aan bij de woorden van de
heer Vos van de VVD. Ik denk alleen als het om kaders stellen gaat, dat wij net iets eerder zullen zijn
dan de VVD. (Hilariteit.)

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Om de PvdA daarbij te helpen, vind ik het
juist een heel sympathiek amendement.
Het gaat niet om wantrouwen, het gaat er niet om dat wij elkaar zogenaamd 'een blok' willen aanpra-
ten, maar het gaat erom dat de Staten niet altijd zo productief kunnen zijn om te weten waarvoor een
kader nodig zou zijn en waar niet. Wij geven daarin een bepaalde speelruimte; een ruimte van
€ 12.500. Daarenboven willen wij echter graag dat er kaderontwikkeling plaatsvindt; wij moeten
vroegtijdig kunnen signaleren dat er een vraag ligt waarvoor geen kader is en die de Staten uitnodigt
een kader daarvoor te stellen. Wat dat betreft denken wij dat er sprake is van een zekere koudwater-
vrees. Na een jaar zouden wij heel goed kunnen constateren dat het niet werkt, maar laten wij elkaar in
deze aanloopperiode ook op dat punt de ruimte geven om als Staten pro-actief maar wel adequaat ge-
informeerd de kaders te stellen.

De VOORZITTER: Ik heb de meningen gehoord. Ik loop even de fracties na om te horen wat uitein-
delijk de meningen zijn over dit amendement.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten amendement 1. Tegen het amendement
hebben gestemd de fracties van de PvdA en de VVD.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel.

PS2003IME02
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 september tot vaststelling van het Strategisch Mobili-
teitsplan Utrecht SMPU. (vervolg )

De VOORZITTER: Wij gaan over tot de beantwoording van de tweede termijn.



De heer MIK(gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De heer Van der Poel heeft een motie ingediend
over het afwaarderen van wegen. Elke bestuurlijke cultuur heeft natuurlijk zijn eigen mores en normen
en waarden. Ik ben zo opgevoed, als je een toezegging doet, dat dan een motie niet meer nodig is. Dan
heb je namelijk zaken met elkaar gedaan. Als men hier zegt dat men dat hier wel is gewend en dat men
daarmee de puntjes op de i zet, dan is mij dat goed en is er wat het college betreft geen bezwaar tegen
deze motie. Deze motie geeft namelijk inhoudelijk hetzelfde aan wat het college vindt. Als wij dat op
die manier met elkaar codificeren, dan is dat prima.
Ten aanzien van het vervoersmanagement zijn wij het eens dat wij bij Luteijn-projecten vooral kijken
naar kortetermijnprojecten. Het is niet de bedoeling dat wij iets met elkaar starten dat pas over een
paar jaar wordt uitgevoerd. De slagen die wij met de Luteijn-aanpak proberen te maken, zowel rond
het Utrechtse als rond het Amersfoortse, zijn slagen op heel korte termijn. Een behoorlijk aantal men-
sen van verschillende overheden is bezig om ongeveer half december de analyse klaar te hebben – dat
is een proces van zes tot acht weken – en heel kort daarna kunnen wij een aantal slagen met elkaar
maken. Onze intenties zijn dus dezelfde.
In eerste instantie was ik inderdaad vergeten iets te zeggen over de communicatie naar buiten toe. Het
is de bedoeling dat wij een publieksvriendelijke versie van het SMPU maken, maar wij vonden dat de
Staten het SMPU eerst moesten vaststellen voordat wij het gaan 'vertalen' en samenvatten. Dat hebben
wij overigens besloten voor alle strategische plannen, want sommige zijn wel erg dik en het duurt
soms lang voordat je die doorgewerkt hebt. Dat kan trouwens niet met het streekplan, want dat is een
juridisch stuk dat je niet op die manier kunt samenvatten. Met het SMPU kan dat wat gemakkelijker.

Tegen de heer Van der Kolk moet ik zeggen dat ik van mening was dat het verslag van de commissie-
vergadering erbij zat. Kennelijk was dat echter niet zo. Bij de desbetreffende commissievergadering is
het verslag echter al wel gegeven aan de daartoe gerechtigden om het te versturen, maar daar is blijk-
baar iets misgegaan. Wij weten in elk geval wel wat erin staat. Ik constateer op dit moment overigens
wel dat wij het eens zijn over wat wij hebben afgesproken rond de lijn waarbij wij de naam Pon niet
meer zouden noemen. Daarmee zijn wij het eens over de acties die wij met elkaar gaan uitvoeren.

Wat het MIT betreft heeft de heer Rohof enige zorg over wat er allemaal moet gebeuren om Randstad-
spoor daadwerkelijk op het spoor te krijgen. Ook bij ons leeft die zorg. In de commissie heb ik al ge-
zegd, dat wij met enige reden kunnen zeggen dat hetgeen wij met minister Peijs hebben afgesproken
een sigaar uit eigen doos is. Het nadeel van die sigaar is dat die uit je eigen doos komt. Het voordeel is
dat je die sigaar kunt oproken. Dat is wat wij hier doen; wij zeggen dat wij Randstadspoor zo belang-
rijk vinden, dat wij dat in elk geval proberen te realiseren. Ik zou bijna zeggen dat wij daarvoor op een
aantal punten moeten snijden in eigen vlees, maar dat is niet zo. De rest van de projecten, ook de auto-
projecten, gaan wat ons betreft gewoon door. Wij zullen hier en daar echter moeten schuiven om kas-
stromen vrij te maken. Dat betekent geen afstel, maar dat kan hier en daar uitstel betekenen. Daarover
moeten wij dus spreken met het Rijk en de andere partners in deze regio. Vanzelfsprekend beslist uit-
eindelijk het Rijk, want voor een zeer groot gedeelte zijn het rijksprojecten waar heel veel geld in
wordt gestopt.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik snap het betoog van de gedeputeerde wel, maar
wij hebben er behoefte aan daarover in de commissie wat meer in detail te praten. Wij willen namelijk
graag weten welke projecten het precies betreft en of wij de bestuurlijke insteek van de gedeputeerde
in dat opzicht wel kunnen delen. Wat ons betreft zullen wij de voorzitter en de griffier vragen het on-
derwerp te agenderen voor een volgende vergadering en ik hoop dat er van de zijde van de gedepu-
teerde geen bezwaar tegen bestaat.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Daartegen kan ik geen bezwaar hebben, want de
Staten bepalen dat zelf. Ik denk echter dat het handiger is dat eerst tussen de verschillende bestuurlijke
partijen daarover in deze regio overleg gevoerd wordt en dat enige voorbereiding plaatsvindt. Het lijkt
mij namelijk niet goed dat wij daarop zelf gaan schieten, maar dat wij de zaak goed met elkaar voorbe-
reiden. Ook de andere partijen zullen dat willen, volgens mij.



De heer ROHOF (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij willen de gedeputeerde zeker niet met gebonden
handen wegsturen, want wij hebben voldoende vertrouwen in hem. Hij doet dat op een deskundige
manier. Ik kan mij echter wel voorstellen bij een bestuurlijke insteek over de vraag welke projecten
wij zullen vertragen in kasstromen en welke niet, dat het gewenst is dat wij als Staten bij die discussie
betrokken worden. De gedeputeerde weet zodoende of er draagvlak is voor zijn zienswijze en zijn
insteek in het bestuurlijk overleg. Niet meer en niet minder is de wens van onze fractie.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De Staten worden zeker nog betrokken bij de
discussie, maar ik vraag enige vrijheid om met de andere partners te spreken over wat de inzet in Den
Haag is, omdat wij met elkaar spijkers met koppen moeten slaan en ervoor moeten zorgen dat de ver-
schillende bestuurlijke partners op een lijn zitten wat dat betreft. Uiteindelijk blijft het zo dat er bij het
Rijk wordt beslist over datgene wat er gaat gebeuren, want voor een overgroot gedeelte zijn het rijks-
projecten. Ik vind het dan ook al heel wat dat er van de zijde van de ministerie is gezegd dat ook naar
die rijksprojecten – dat zijn allerlei soorten projecten, maar ook de grote wegenprojecten, waarin hon-
derden miljoenen euro's tegelijk gaan – wordt gekeken in het kader van het verschuiven van kasstro-
men. Ik denk dat dit ook de enige methode is, want anders zul je dat gat niet kunnen dekken. Dat wij
de commissie erbij betrekken, is natuurlijk vanzelfsprekend. Het gaat er nog even om in welke fase dat
zal moeten gebeuren.

De heer Kloppenborg heeft gesproken over het teruglopen van het gebruik van openbaar vervoer. Ik
wil het niet hebben over percentages, maar op een aantal lijnen zien wij dat het aantal reizigers is te-
ruggelopen. Er is ons alles aan gelegen die ontwikkeling te keren. Ook de heer Van Leeuwen Boom-
kamp heeft dat gezegd. Hij schetste wel een heel somber beeld van zijn ervaring, in de regen wachtend
op het openbaar vervoer dat op dat ogenblik niet kwam. Niettemin snap ik wat hij bedoelt. Die aan-
trekkelijkheid van het openbaar vervoer zal op een aantal punten zeker moeten worden verbeterd, om
die neerwaartse spiraal te keren. Dat lijkt mij zeker ook een punt dat de heer Gaaikema naar voren
heeft gebracht. Ik ga niet zo ver dat ik toezeg nu een aparte integrale visie op het openbaar vervoer te
gaan maken, want die zit volgens mij in het SMPU. Als de heer Gaaikema daar anders over denkt, dan
vind ik dat niet helemaal terecht. Het lijkt mij wel goed, als wij met elkaar gaan spreken over de ov-
bereikbaarheid van kleine kernen – de heer Van der Kolk neemt daartoe vanuit de Staten het initia-
tief –, dat de Staten zich met elkaar verstaan en bekijken wat wij van de rest van het openbaar vervoer
kunnen inbrengen in die discussie. Dan hebben wij in de commissie in elk geval de discussie com-
pleet. Wij moeten nu niet een apart SMPU voor het openbaar vervoer gaan maken, want volgens mij
staan de visies van het college op het openbaar vervoer in dit SMPU.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de heer Mik in de commissie horen zeg-
gen dat openbaar vervoer in deze omvang pas sinds kort een verantwoordelijkheid is van de provincie.
Om die reden zal het – ik wil mij hierbij voorzichtig uitdrukken – nog wel een stuk aanscherping be-
hoeven. Komt de gedeputeerde dan terug op zijn eerdere standpunt? Zegt hij: nee, wij hebben eigenlijk
al jaren ervaring met deze omvang? Hoe moet ik dat interpreteren?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Laten wij nog maar eens goed nalezen wat er in
het verslag staat. Er is geen enkel verschil van mening over het belang van het openbaar vervoer. Dat
heeft de heer Gaaikema zelf ook geconstateerd. Wij krijgen de concessies vanuit het BRU naar ons
toe, waarvan de eerste er binnenkort al aan komt. Als dit in GS is geweest, zal het voorstel in de com-
missie komen en daar is voor de Staten de eerste mogelijkheid om in het algemeen te kijken hoe wij
omgaan met concessieverlening. Wat dat betreft kunnen de Staten niet volledig kaderstellend zijn,
omdat wij vanaf nul beginnen. De Staten kunnen wel zeggen wat zij ervan zeggen, want het college
heeft expres een procedure ingelast om eerst het college daarover een standpunt te laten innemen en
om vervolgens de Staten de kans te geven of zij het eens zijn met de standpunten. Pas dan wordt de
aanbesteding gedaan. De Staten hebben dus mogelijkheden genoeg op dat punt, rond hetgeen wij
overnemen van het BRU, een visie te hebben. Ik wil echter duidelijk maken dat rondom de zaken
waarmee wij bezig zijn in het openbaar vervoer, er voldoende discussiemogelijkheden zijn zonder dat
wij nu een heel nieuwe integrale visie op het openbaar vervoer maken. Die zit volgens mij in het SM-
PU, maar daarover verschillen wij dus van mening.



De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! Inderdaad, er blijft een beetje een onbevredi-
gend gevoel over.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat begrijp ik en dat gevoel zal ik ook niet he-
lemaal kunnen wegnemen. Er zijn echter voldoende toezeggingen gedaan op punten rondom het open-
baar vervoer waarover wij met elkaar kunnen spreken en de degens kunnen kruisen. En misschien
kruisen die degens zich niet eens, maar constateren wij dat wij het eens zijn met elkaar. Dat zou kun-
nen.

De heer De Vries heeft drie moties ingediend. Ik loop die een voor een langs.
De eerste motie gaat over de rol van de fiets in de mobiliteit. Aan het college wordt verzocht schouder
aan schouder met de regionale partners druk uit te oefenen op de NS teneinde de serviceverlening op
de stationsfietsenstallingen te behouden en uit te breiden. Ik wil toezeggen dat wij dat bij de NS zullen
aankaarten.
Het tweede aandachtsbolletje gaat iets te ver, in die zin dat er voor de hele provincie een sluitend net-
werk van fietsenstallingen moet komen en niet alleen bij NS-stations. Dat zouden wij alleen op die
manier kunnen doen als daarvoor voldoende middelen in het SMPU zouden zitten. Nu zitten er mid-
delen voor de fiets in het SMPU, maar niet op deze wijze geformuleerd. In het algemeen staat het rea-
liseren van fietsenstallingen als doelstelling wel in het SMPU. Ik wil dus best toezeggen bij de ver-
schillende partners – vaak zijn dat gemeenten – diezelfde inspanning te willen doen zoals wij dat zul-
len doen bij de NS. Als de heer De Vries met die toezegging genoegen neemt, dan zou die motie wat
mij betreft ingetrokken kunnen worden. Handhaaft hij die motie echter in de bewoordingen zoals die
nu is ingediend, dan gaat mij dat een streep te ver. Dan moet hij namelijk een amendement indienen op
het SMPU.

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn buitengewoon tevreden met de toezeg-
ging van gedeputeerde Mik. Deze motie wordt ingetrokken.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Motie 5 vraagt, kortheidshalve: zou je het aantal
kilometers fietspaden kunnen uitbreiden als je het secundaire wegennet voor de auto zou verminderen?
Het antwoord is natuurlijk ja, want dan heb je meer fietspaden. Als gevraagd wordt of het college het
daarmee eens is, dan is het antwoord nee. Wij vinden wel dat wij de fietsinfrastructuur moeten bevor-
deren, daarvoor zijn behoorlijk wat miljoenen euro's in het SMPU opgenomen, maar niet op deze wij-
ze. Wij leggen dus aparte fietspaden aan, wij gaan schakels aanpakken die nu nog een belemmering
vormen. Dat is al moeilijk genoeg. Ik denk dat wij geweld doen aan de uitgangspunten van het SMPU
als wij het door de motie gevraagde doen. Deze motie wordt door het college dus ontraden.

Motie 6: ten aanzien van de inspanningsverplichting Verkeers- en Vervoersmanagement wil ik in elk
geval duidelijk maken dat ik kortgeleden vooral met de werkgeverspartijen heb gesproken over hun
inzet bij Vervoersmanagement. Ik heb moeten constateren, ondanks een zekere traagheid die er in die
projecten zit en de geluiden dat de werkgevers zich daarvan enigszins terugtrekken, dat er goede re-
sultaten zijn bereikt. De werkgeversorganisaties hebben gezegd door te willen gaan met Vervoersma-
nagement en ik wil dat benutten door krachtig door te gaan op dat punt. Wij zullen dat echter niet zo-
danig moeten doen door inspanningsverplichtingen of überhaupt verplichtingen aan de partijen op te
leggen. De samenwerking die nu goed is begonnen, kan daardoor namelijk onder druk komen te staan.
Ik weet wat bedoeld wordt door de heer De Vries, namelijk: trek de werkgevers erbij. Op de manier
waarop het in deze motie geformuleerd staat, zou ik het echter niet willen doen. De werkgevers zou-
den hun toezegging daardoor mogelijk in een ander licht gaan zien. Ik ontraad namens het college de
motie als deze op deze manier wordt gehandhaafd.

Verder ben ik heel erkentelijk voor de steun van de SP aan het SMPU.

De heer Van Leeuwen heeft nog gesproken over de vraaggestuurde benadering van het openbaar ver-
voer. Als hij stelt dat dit eigenlijk ook een uitgangspunt is van het college, dan heeft hij daarin gelijk.



Daar zit geen verschil van mening tussen. Wij moeten nog wel een en ander doen met elkaar om dat
uit te werken, maar daarvoor hebben wij nog voldoende gelegenheid.
De aandacht voor het verkeer bij de grote woningbouwprojecten is vanzelfsprekend. Onze inzet daar-
voor heeft er met name mee te maken dat wij bezig zijn om voor zo'n 200.000 mensen huizen te bou-
wen in deze regio. Komt Randstadspoor te laat, dan heeft men de keuze in de 'model split' al gemaakt.
Dus die koppeling met woningbouwprojecten is terecht.
Over een stoeltje voor de scholen bij de samenstelling van de panels moeten wij met elkaar nog eens
spreken. Wij komen in elk geval nog terug op de scholierenlijnen, waarbij ik in elk geval aan het col-
lege zal voorstellen die voor 2004 te handhaven. Voor de tijd na 2004 moeten wij maar eens bekijken
hoe wij dat doen en of het mogelijk is. Ik denk niet dat dit kan binnen de huidige financiële middelen,
maar misschien zijn er andere methodes om hetzelfde effect te krijgen. Die discussie komt naar de
Staten toe.

De VOORZITTER: Dan sluit ik de beraadslagingen over het SMPU af. Ik wil eerst de moties afhan-
delen.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten motie 1.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten motie 2.

De VOORZITTER: Motie 3.

De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het college heeft gezegd dat deze motie
overbodig is door de toezegging die zijn gedaan. Eerder bij de begrotingsbehandeling is al eens aan de
orde geweest dat toezeggingen van het college in feite voldoende zouden moeten zijn, zodat moties
ingetrokken konden worden. Toezeggingen zouden apart worden neergezet bij de besluitvormingen,
zodat duidelijk was welke toezeggingen zouden zijn gedaan en zodat die na te lezen waren. Dat is het
voordeel van een motie: het is helder wat het standpunt is van de Staten. Ik wil dus graag nog een be-
vestiging dat het zo gaat gebeuren. Wij denken dat de overige fracties voor de motie zullen stemmen.
Op zich zijn wij het niet oneens met wat er staat, dus stemmen wij niet tegen.

De heer KLOPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzitter! Laten wij nu tegen de motie zijn. Eén belang-
rijk criterium voor ons in deze discussie over categorisering is niet genoemd, namelijk het effect op
leefbaarheid en ecologische infrastructuur van dergelijke wegen. Leefbaarheid staat overigens wel
genoemd, maar wij vinden het merkwaardig dat wordt gezegd dat een verhoging van snelheid de leef-
baarheid zou bevorderen. Zo lees ik althans het laatste aandachtstreepje van de overwegingen.
Bij "spreekt uit" vinden wij dat het niet alleen om intensiteitcriteria gaat.
Onze fractie is tegen de motie.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! Om dezelfde redenen zijn wij tegen.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten motie 3. Tegen de motie hebben gestemd
de fracties van GL en D66.

De VOORZITTER: Motie 4 is ingetrokken. Aan de orde is motie 5.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn het eens met het gestelde onder
"spreken uit" en "constateren", maar wij vinden het te gemakkelijk om de middelen zomaar bij de
Agenda 2010-projecten te plaatsen, zeker als je het hebt over het SMPU. Dan zouden wij de projectin-
houd namelijk grondiger willen bespreken. Om die reden zijn wij tegen.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie 5. Voor de motie heeft gestemd de
fractie van de SP.

De VOORZITTER: Dan stel ik aan de orde motie 6.



De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat om het vastleggen van een inspan-
ningsverplichting voor verkeersmanagementprojecten. Volgens mij bestaan dergelijke projecten al
voornamelijk uit het aangaan van inspanningsverplichtingen en daarom vind ik dit een soort cirkelre-
denering, die wel sluitend is maar die niets zegt.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie 6. Voor de motie heeft gestemd de
fractie van de SP.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

De VOORZITTER: De commissie BEM komt zo dadelijk nog bijeen voor zo'n tien tot vijftien minu-
ten in de Stichtse Salon.
Dan vraag ik uw aandacht voor een bijzonder moment. Ik geef het woord aan de vice-voorzitter van de
Staten van Utrecht.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Het is een bijzondere dag. Wij zijn sowieso al be-
gonnen met een terecht taartje. Het is echter ook een bijzondere dag, omdat wij in eigen kring een
bijzonder feit hebben. Dat betreft het aanstaande vertrek, per 18 december, van mevrouw Greet ten
Broeke, de medewerkster voor de Statenleden. Ik wil daar namens de Staten even kort bij stilstaan. Na
mij zal mevrouw Van Keulen namens de Staten een geschenk aanbieden, om daarmee onze waarde-
ring nog eens extra kracht bij te zetten. De totstandkoming van dat geschenk is niet helemaal zonder
perikelen geschied. Wij hebben hiervoor zelfs nog even de gedragscodes die hiervoor in aanmerking
komen geraadpleegd; het juridisch advies viel goed uit. Ik kan al wel zeggen dat de begeleidende
bloemen met name ondersteund worden vanuit de SGP. Mevrouw Van Keulen zal dat zo dadelijk toe-
lichten.

Medewerker Statenwerk: dat klinkt allemaal heel onschuldig, maar als wij het tot ons door laten drin-
gen wat het betekent, dan is duidelijk dat wij hier te maken hebben met een essentiële functie. Het gaat
over het mee vormgeven van de Statenvoorstellen, om het mee organiseren van de Statenvergaderin-
gen zelf, om het meehelpen organiseren van werkbezoeken, om het mogelijk maken van onze verkie-
zing van de leden van de Eerste Kamer en natuurlijk hebben wij ieder onze eigen momenten met me-
vrouw Ten Broeke als het onze geloofsbrieven betreft. Kortom: een belangrijke functie. Tegelijkertijd
een functie die, als het allemaal goed gaat, niet echt opvalt. En dat is dan meteen het grootste compli-
ment dat je kunt uitdelen voor een dergelijke functie.

Mevrouw Ten Broeke is in 1987 op deeltijdbasis in dienst getreden van de toen nog monistische grif-
fie. Sinds 1999 geldt zij als bureauspecialist PS, tegenwoordig noemen wij dat gewoon "Medewerker
Statenwerk". Velen van ons hebben in de loop van de jaren met haar van doen gehad en zijn bij haar
gekomen om ambtelijke bijstand te vragen. Ik heb zelf in de loop der jaren veel contact met Greet ten
Broeke mogen hebben. Ik moet zeggen dat die contacten werden gekenmerkt door behulpzaamheid en
terzake kundigheid. En ook door een heel aangename combinatie van enerzijds professionaliteit en
anderzijds persoonlijk contact. Daardoor vond ik het zelf – en ik denk dat het ook voor anderen gold –
 heel plezierig om even te kunnen bellen, zal ik maar zeggen.

Op enige afstand heb ik ook de wat mindere aspecten van deze betrekking waargenomen, bijvoorbeeld
de moedige worsteling met de mensonvriendelijke internetsoftware van deze provincie, die ook lange
tijd heeft voorkomen dat wij als Staten goed op internet werden gepresenteerd. Dat lag niet aan Greet,
maar aan de mensonvriendelijke software. Wij hebben meer voorbeelden daarvan in de ict-sector.
Net als u heb ik gezien wat er allemaal veranderd is het afgelopen halfjaar met de invoering van het
dualisme. Het begon al met, om het in jargon uit te drukken, het "processen" van zo'n 40 nieuwe Sta-
tenleden. Dat leidde tot taferelen die mij vaag deden denken aan de dienstplichtkeuring. In hoog tempo
moest iedereen afgehandeld worden. Dat is echter goed gegaan. Dat was ook noodzakelijk, want de
Staten kwamen vrijwel meteen in de nieuwe samenstelling bijeen.
Kortom: de werkzaamheden van onze geachte Statenmedewerkster zijn prima vervuld.



Mevrouw Ten Broeke heeft ervoor gekozen in kleine kring, in de kring van de griffie en met wat oud-
gedienden, afscheid te nemen. Ik weet niet of het helemaal een veilige onderneming wordt, want een
van de genodigden is ook de Statengriffier, de heer Van Herwijnen. Wij weten dat hij houdt van heavy
metal, dus voor u het weet zit u met z'n allen te headbangen, terwijl u dacht dat het lekker rustig zou
blijven.
In elk geval bedank ik Greet ten Broeke namens de Staten zeer voor de inzet in de afgelopen jaren
voor het Statenwerk. Ik wil de voorzitter vragen zodadelijk aan mevrouw Van Keulen gelegenheid te
bieden om deze dank krachtig te ondersteunen.

De VOORZITTER: Dat wil ik bij deze graag doen, maar niet nadat ik aan de woorden van de vice-
voorzitter graag wil toevoegen dat ook de specifieke positie van de voorzitter een extra aandachtsge-
bied was voor mevrouw Ten Broeke, want het briefen van een voorzitter vóór een vergadering in het
zogenaamde 'oranje boekje' – een boekje dat de Statenleden hopelijk niet hebben, want daarin staan de
dingen die ík moet doen – is zeker zo'n goede voorbereiding als de voorbereiding die er is als het gaat
om het begeleiden van het Statenwerk van de Statenleden zelf. Ik voeg mij graag bij de woorden van
de vice-voorzitter namens de Statenleden vanuit mijn specifieke positie als voorzitter.
Zeer bedankt. Ik vind het ook een teken dat u op mijn verjaardag de dienst verlaat. Een positief teken,
heel keurig uitgezocht.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Beste Greet, ik ken je al een hele tijd. Toen
ik hier kwam in 1990, werkte jij bij de heer Adriaanse Wij hebben het regelmatig gehad over de wijze
van werken en zo en wij hebben er ook wel om gelachen. Ik weet nog dat de heer Adriaanse op elk
papiertje zette in welke map jij die moest stoppen. Ik dacht toen: als ik ooit zo'n baas zou hebben, zou
ik krijsen. Jij hebt het echter overleefd. Toen was jij altijd al een grote steun. Jij moest de vergaderin-
gen plannen en dan bespraken wij altijd hoelang het zou duren. Vaak na een fractievergadering wisten
wij wel zo ongeveer wat wij zouden zeggen en jij had dan altijd een zeer optimistische blik daarop. De
vergaderingen duurden namelijk altijd langer en het werd altijd later dan jij dacht. Helaas.
Het enige telefoonnummer dat ik nog steeds ken in dit huis, is jouw nummer.
Wij hebben ook vaak gewoon gezellig gepraat over gezellige dingen, over vakantie, over jouw kinde-
ren, over je kleinkinderen, en niet te vergeten over je rug waarvan je laatste tijd helaas nogal last hebt.
Dat vond ik altijd heel naar voor je, want je had vaak veel pijn.

Ik vind het reuzenjammer dat je weggaat, want je hebt het heel goed opgepikt nadat Rozemarie weg-
ging. Ik wilde iets voor je doen en ik dacht: dat doen wij met z'n allen. Ik heb een cadeau voor je. Het
zijn theaterbonnen en vandaar dat de SGP liever 'in de bloemen dook'. Ik heb dus ook een mooie bos
bloemen voor je. Die wil ik je graag namens alle 63 mensen geven.
Je man is inmiddels gestopt met zijn baan. Ik hoop dat het je heel goed gaat en dat jullie het samen
heel gezellig zullen hebben. Ik hoop dat het goed gaat met je rug, met je kinderen en je kleinkinderen
en ik wens je heel veel plezier de komende tijd. (Applaus.)

De VOORZITTER: Voor iemand die altijd zoveel voorbereidingen heeft getroffen voor het feit dat
mensen hier kunnen spreken, moet het toch het mooiste moment zijn om nu één keer zelf datgene toe
te voegen wat al heel lang op haar hart ligt.

Mevrouw GREET TEN BROEKE: Mijnheer de Voorzitter! Het gebeurt niet vaak dat een Statenme-
dewerker het woord tot u mag richten en ik vind het heel leuk om dat een keer te doen.
Hartelijk dank voor de mooie woorden die de heer Bijkerk heeft gesproken. Ik voel mij er een beetje
ongemakkelijk bij. Ik vind het leuker om voor een ander iets te organiseren dan om zelf in het middel-
punt te staan. Dat zijn van die dingen die er nu natuurlijk bij horen.
Ik heb mijn functie altijd met heel veel plezier vervuld. Het contact met iedereen heb ik altijd heel erg
plezierig gevonden. Het was een functie met verschillende werkzaamheden, uiteenlopend van key-
cards tot rechtspositiezaken en verkiezingszaken. Dat hebben wij allemaal gehad.
Ik vind het heel leuk dat ik de dualisering nog in eerste instantie heb mogen meemaken. Anders ga je
namelijk weg op het moment dat alles al verleden tijd is. Nu heb ik het echt nog mee kunnen maken;



het geworstel dat wij met z'n allen hebben om het dualisme vorm te geven en de bakens hier en daar
duidelijk neer te zetten.
Het grote aantal Statenleden was best een hele klus. In eerste instantie waren het er zo'n 45. Toen
kwam de wisseling met GS en kwamen er nog een stuk of vijf bij. Het is inderdaad altijd een hele klus
geweest.
Toen ik hier in het begin was, was het een groep mensen die in mijn ogen altijd heel afstandelijk was.
Het was "mijnheer" en "mevrouw". Er mocht ook nooit iets rechtstreeks aan mij gevraagd worden; dat
moest eerst aan mijnheer Adriaanse gevraagd worden, aan mijn baas. Ik mocht het dan wel zelf afhan-
delen, maar toch geeft het een raar gevoel.
Ik vind het ontzettend leuk dat er nu op een redelijk gelijkwaardige manier met elkaar wordt gewerkt.
Ik heb altijd geprobeerd de 'Haarlemmerolie' te zijn tussen alle gradaties die wij hier in huis hebben,
van ambtenaren tot GS en PS. Dat heb ik altijd erg plezierig gevonden en ik wil u hartelijk bedanken
voor de periode die ik hier in uw midden heb mogen vertoeven. Dank u wel. (Applaus.)

De VOORZITTER: Mevrouw Ten Broeke, het ga u goed.
Zoals ik u, Statenleden, in het vooruitzicht had gesteld, zouden wij nog als aperitiefje voor het diner
drinken op de jonge prinses. Laten wij dat dan ook een klein beetje, dat mag absoluut wel, op me-
vrouw Ten Broeke.
Als iedereen is voorzien, herhaal ik graag nog eens wat ik bij aanvang van de vergadering zei. Bij de
wensen die je kunt brengen aan het Koninklijk Huis, is het natuurlijk heel gepast om te zeggen dat het
belangrijk is om weer een troonopvolgster te hebben. De mooiste wens die je deze prinses kunt bieden,
is dat zij de kans krijgt een leven te leiden, zeker in haar jeugd, waarop iedereen recht heeft in een
normaal gezin. Dat is de belangrijkste wens die wij naar Den Haag doen gaan. Vanzelfsprekend hoort
daarbij, omdat zij troonopvolgster is, dat wij graag het glas heffen op haar. Leve de nieuwe prinses.

Schorsing van 18.50 – 20.05 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

PS2003IME03
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 november 2003 tot instemming met de fusie van het
UBT, de Regio VVV Utrecht-Amersfoort en RonDom.

Mevrouw NAP (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Als wij het hebben over toerisme, is het belangrijk te
weten waarom toeristen naar Nederland komen. Als men Nederland alleen wil zien, kan dat ook op
foto- en filmbeelden. Mensen die dus naar Nederland komen, willen het land niet alleen zien, maar zij
willen ons land ervaren. Dat kan ook heel goed in de provincie Utrecht.
Utrecht kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan toeristische attracties. Dan denk ik aan de
Vechtstreek, het Heuvelruggebied, maar ook aan de steden Utrecht en Amersfoort.
Wij zouden graag zien dat de VVV's en de Bureaus voor Toerisme een soort van "Utrechts Experien-
ce" zouden verzorgen, in navolging van het landelijk "Dutch Experience" dat er is. Wij denken dat het
heel goed zou kunnen voor de toeristen die naar Utrecht komen, want in Utrecht is gewoon het
mooiste van Nederland samengevat op een klein grondgebied. Om die te kunnen bereiken, willen wij
dat er één organisatie komt voor de promotie van de provincie, waarmee wij de doelstellingen van het
voorstel dat nu voorligt zeker kunnen onderschrijven. Dit betekent uiteraard dat ook de VVV's Heu-
velrug hierin moeten deelnemen. Het CDA is dan ook te spreken over de toezegging die de gedepu-
teerde in de commissievergadering op dat gebied heeft gedaan betreffende het tijdspad, zodat de
VVV's zo gauw mogelijk konden meedoen.

Het CDA is minder te spreken over de gang van zaken rondom de sanering en de hoeveelheid geld die
hiermee gemoeid is. Uit het stuk hebben wij kunnen lezen dat er sprake was van mismanagement. Wij
vroegen ons dan ook af in hoeverre voor mismanagement een hoge wachtgeldvergoeding getroffen
moet worden. Overigens is in de commissievergadering al uitgebreid stilgestaan bij de financiële con-
sequenties en het feit dat niet fuseren betekent dat het Utrechts Bureau voor Toerisme (UBT) failliet



zou gaan, waardoor een groot deel van de kosten alsnog voor de overheden komen. De fusie tegen-
houden lost in financiële zin dus niets op.
Daarnaast is het CDA van mening dat door de fusie een efficiënter beleid gevoerd kan worden en wij
gaan ervan uit dat met behulp van het achterliggende financiële marketingplan een dergelijk mismana-
gement in de toekomst voorkomen kan worden.

Ten slotte is het CDA zeer tevreden over de rol van de provincie in de toekomst. In de toekomst zullen
wij slechts subsidieverstrekker zijn, waarbij de subsidie ingetrokken kan worden als de gang van za-
ken ons niet bevalt en daarmee hoeven wij geen mismanagement meer te steunen.

Mevrouw LAMERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! In de commissie hebben wij duidelijk gemaakt
dat wij het punt nog even mee terug wilden nemen naar de fractie om een en ander te bespreken. Wij
hadden grote moeite met hetgeen mevrouw Nap daarnet heeft gesteld betreffende de financiën die de
fusie – die overigens inderdaad losstaat van de kosten – met zich mee zou brengen. Wij hebben daar-
over gesproken, ook in de commissie, en de gedeputeerde heeft allerlei toezeggingen gedaan, waar-
over wij zeer tevreden waren.
De fusie zelf, om één grote goede promotiecampagne te maken, ondersteunen wij van harte.

Verder vind ik dat ook de andere VVV's erbij betrokken moeten worden, terwijl zij in die betrokken-
heid nog voldoende zeggenschap hebben over hun eigen VVV's, omdat die uiteindelijk goed lopen en
dat willen wij zo houden.

Ik heb een vraag aan de gedeputeerde. Dat betreft het ondertekenen van de fusie. In het blad Prov was
te lezen dat de fusie een feit was, terwijl wij daarover op dit moment moeten besluiten. Wellicht is dat
in het kader van het dualisme en de kaderstelling nu mode geworden, maar ik wil graag weten hoe dit
zit.
Voor de rest zijn wij zeer positief over de fusie en de verwachtingen die wij hebben over het toeris-
tisch product als zodanig in Utrecht.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ook onze fractie keek wat verbaasd naar het
betreffende artikel "Fusie toeristische organisaties een feit". Het moet ons maar niet beletten om het er
toch maar even over te hebben.
Ik lees in het voorstel, als de fusie niet doorgaat, dat het UBT failliet gaat. Een groot deel van de kos-
ten – crediteuren, fusiekosten, de post 'personele aangelegenheid' – komt dan alsnog ten laste van de
overheden. Dat is in elk geval een soort van negatieve reden om tot deze fusie te besluiten.

Er zijn ook positieve redenen. Utrecht helder op de kaart als aantrekkelijke provincie voor toerisme en
recreatie: daarvan zijn wij overtuigd en dat kan veel beter uitgedragen worden. Tot nu toe hebben wij
namelijk veel verspilling en inefficiency gezien. Op deze manier zal alles veel beter kunnen worden
geregeld.
Wij zetten natuurlijk ook onze vraagtekens bij het toch nogal krasse mismanagement en alle strubbe-
lingen uit het verleden. Wij vragen ons enigszins af in hoeverre voorgaande provinciebesturen of be-
stuurders daarvoor verantwoordelijk zijn.
De toekomst schijnt behoorlijk geklaard te zijn. Dit Statenvoorstel komt in elk geval over als een goe-
de streep onder de rekening en ook als een frisse start. Heel belangrijk is dat iedereen die daaraan wil
meedoen ook kan meedoen. Dus ik vind de voorzichtige handreiking van de gedeputeerde in de Sta-
tencommissie aan andere VVV's een belangrijk signaal en ik vraag in hoeverre dit gecontinueerd
wordt.

Ten slotte staan er in het Statenvoorstel enkele risico's vermeld. Op pagina 10 staat een en ander ge-
schreven over de onzekerheid of het personeel wel wil meewerken, mogelijk resterende fiscale perso-
nele verplichtingen en eventuele oninbare vorderingen. Het is een soort inschatting van wat is te over-
zien. Graag hoor ik echter nog informatie of er geen nieuwe beren op de weg worden verwacht.



De heer R. DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb mijn bijdrage de titel gegeven: "Wat
moet je met een moetje?". Zo komt het voorstel namelijk op ons over: als een moetje. Enerzijds moe-
ten wij deze fusie gewoon doorzetten, want het alternatief is onwenselijk en onaanvaardbaar. Aan de
andere kant is het zo dat wij dit financieel gezien moeten en dat doet meer pijn.
In de commissie IME is uitvoerig over de voorgenomen fusie gesproken en bij de meeste fracties be-
stond weerzin ten aanzien van de hoge kosten die met deze fusie gepaard gaan. Toch konden deze
fracties, en ook onze fractie, niet om de conclusie heen dat de fusie moet en dat de kosten daarbij voor
lief genomen moeten worden. Na veel jaren van gepraat, gediscussieer en onderzoeken, kunnen wij nu
eindelijk een bundeling maken van toeristische activiteiten, promotie en marketing in Utrecht. Het
doel daarvan is natuurlijk het creëren van een ijzersterke positie voor Utrecht in de toeristische markt.
Dat kan alleen maar via een bundeling van een aantal bestaande organisaties. Dat doel onderschrijven
wij dan ook van harte, maar zoals in het voorstel wordt geponeerd, door schaalvergroting is het niet zo
dat de organisatie daarmee automatisch prominenter in de markt zal staan en aan invloed zal toene-
men. Volgens onze fractie is dat geheel afhankelijk van hoe het businessplan invulling zal krijgen in
de nieuwe organisatie. Wij willen daarvan graag op de hoogte worden gehouden in de commissie
IME.

Onze fractie is zeer benieuwd naar de nieuwe marketing- en promotieproducten die de organisatie in
samenwerking met het bedrijfsleven in de markt wil zetten.
Ik wil u een kleine suggestie geven. D66 heeft zich in de gemeente Utrecht sterk gemaakt voor een
dagkaart voor toerisme. Ik ken die zelf vanuit bijvoorbeeld Stockholm en Kopenhagen. Wij denken dat
zo'n instrument, dat je bijvoorbeeld kunt uitbreiden naar drie dagen, een bijdrage kan leveren om meer
toeristen naar de stad Utrecht te lokken. Wij zien graag dat de businessunit Marketing en Promotie een
onderzoek doet naar de haalbaarheid van een dergelijke kaart, wellicht op provinciaal niveau.

Voor D66 is het fusieproces nog niet geheel afgerond. Er is al gerefereerd aan de andere regionale
VVV's, die wellicht op termijn en hopelijk op korte termijn aansluiting zullen zoeken bij de nieuwe
organisatie. Wij verwachten dat het college daarbij stimulerend en bemiddelend zal optreden. Met
deze nieuwe, echt provinciebrede organisatie kunnen wij definitief een einde maken aan de chronische
versplintering van het toeristisch product in Utrecht.

Ook financieel is de fusie een moetje. Dat heb ik al gezegd. Het vergt het nodige incasseringsvermo-
gen van de provincie. Voor D66 is het evenwel duidelijk dat de financiële afhandeling rond het UBT
en RonDom financiële zekerheid voor de toekomstige organisatie vereist. De financiële afhandeling
van de fusie doet pijn en levert de provincie het bijzondere prijskaartje van bijna € 1.500.000 op. Wij
hebben daarover in de commissie uitvoerig gesproken en het overgrote deel betreft feitelijk het veref-
fenen van de schulden van het UBT en de arbeidsrechtelijke afwikkeling van het contract. In vertrou-
welijkheid hebben wij daarover uitleg gekregen van gedeputeerde Mik. Zij het tandenknarsend, nemen
wij daarmee genoegen. Wij hopen echter wel dat bij de verwerving en aanstelling van de nieuwe di-
recteur er toch betere arbeidsrechtelijke afspraken worden gemaakt, zodat wij niet op deze manier
wederom eventueel geconfronteerd worden met dergelijke situaties.

Ik wil mij graag aansluiten bij de vraag van mevrouw Nap over hoe de afwikkeling zal verlopen. Wij
willen daarover graag geïnformeerd blijven worden.
Ik heb zelf nog een laatste vraag. In het voorstel wordt gesteld dat er in de toekomst meer geld uit de
toeristische markt gehaald moet worden. Dat lijkt mij op zich heel verstandig, want die profiteert en
tenslotte van. Echter, kan het ook inhouden dat de provincie op termijn minder subsidie zal hoeven te
geven aan deze organisatie? Er wordt namelijk ook gesteld dat de regionale overheid minder hoeft bij
te dragen aan de financiering van allerhande projecten. Graag een antwoord hierop.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie kan zich vinden in de
genoemde doelstellingen van de fusie, namelijk verbetering van de positie van onze provincie binnen
de toeristische sector en verbetering van de efficiency in de bedrijfsvoering. Desalniettemin zien wij,
evenals andere partijen, heel hoge fusiekosten. Wij willen graag weten of het genoemde bedrag nu het



absolute plafond is, want er worden enige risico's ten aanzien van de liquidatie genoemd. Die worden
niet gekwantificeerd, maar wij willen graag zekerheid dat het gaat om een absoluut plafond.

Een andere vraag is wat de stand van zaken is van de subsidieverordening op grond waarvan de nieu-
we organisatie moet worden gesubsidieerd. Wij lezen dat stad en provincie daaraan hard werken, maar
wij weten ook dat er een kader nodig is om die subsidie te geven. Het zou jammer zijn als de nieuwe
organisatie een valse start zou maken, omdat die niet gesubsidieerd kan worden.

Onze laatste vraag is wat de beoogde fusiedatum is. In het eerdere commissiestuk werd als streefdatum
1 januari genoemd. In het onderliggende stuk zie ik nergens een datum staan. Volgens het blad Prov is
het al een feit. Daarover wil ik graag nog duidelijkheid.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! De discussie over noodzaak en nut van
deze fusie is niet aan de orde. Het is een positieve ontwikkeling, zij het dat er natuurlijk een heel ver-
velende geschiedenis aan verbonden is, waarover in de commissie al uitvoerig is gesproken. Ik zal dat
niet herhalen, maar ik wil wel enige vragen stellen ten aanzien van het slagen van dit proces als het
gaat om het voorkomen van een herhaling van deze toch wel negatieve ontwikkeling.
Van belang is daarbij dat alle deelnemers de meerwaarde delen, maar ook als het gaat om het busi-
nessplan en de uitvoering daarvan dat het vanuit een heel sterke visie nadrukkelijk gestalte krijgt. Daar
zal de provincie Utrecht wel bij varen, als het gaat om het vermarkten van onze mooie provincie, maar
ook de subsidieverstrekkers. Daarover wil ik een vraag stellen. In die nieuwe organisatie zal voor de
rest van de provincie geen plaats worden ingeruimd in de Raad van Toezicht. Die afstand moet je ook
houden als subsidieverlener. Vervolgens wordt gesteld dat dat uitsluitend de taak is; dat betekent dat
als het mis zou gaan, de stekker eruit wordt gehaald. Dat verhoudt zich niet helemaal tot de andere
kant van het verhaal, namelijk dat er vanuit de provincie wel een scherpe controle is op het mismana-
gement. Daarmee kun je je committeren in een ontwikkeling die je op een gegeven moment accordeert
en waar je wellicht niet altijd alles van kunt onderkennen. Dat kan een betrokkenheid teweeg brengen
die het moeilijk maakt op enig moment die stekker er inderdaad uit te halen en te concluderen als het
mis gaat, dat je geen verantwoordelijkheid meer hebt. Op dat punt wil ik graag een stukje duidelijk-
heid krijgen om te voorkomen dat wij op enig moment door betrokkenheid opnieuw moeten constate-
ren dat wij onze handen niet vrij hebben.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): Mijnheer de Voorzitter! Toerisme is schone econo-
mie. Het gaat om werkgelegenheid die wij graag zien in Utrecht. Het geeft werk maar ook levens-
vreugde. Het beoogt ook bij te dragen aan cultuur. De cijfers wijzen namelijk uit dat toerisme de snelst
groeiende vorm van werkgelegenheid geeft in onze provincie. Indirect hebben allen in het midden- en
kleinbedrijf daarvan ook voordeel. Wij streven ernaar dat de provincie goed naar buiten komt. Het zou
een soort zelfkastijding zijn om te zeggen dat het niet zo moest zijn.
Wij vinden het voorstel op het eerste gezicht erg logisch. Echter, toen een van mijn fractiegenoten mij
de stukken gaf, heb ik die doorgenomen en ik schrok mij rot. Financieel wanbeheer, ondeskundigheid,
geen succesformule, het botert niet tussen de provincie en het UBT: wat moet je dan met zo'n verhaal?
Dan lees je nog iets over wachtgeldregelingen die blijven bestaan: dat is te zot voor woorden. Niet
goed, geld weg, denk ik dan. Aangezien wij door de fusie niet verlost worden van de gedrochten uit
het verleden, stemmen wij niet in met zo'n fusievoorstel. Ik persoonlijk zie het meest in een koude
sanering. Wat failliet moet gaan, gaat maar failliet. Dat is dan jammer. Het hele kader eruit. Iedereen
die ermee te maken heeft, moet ook weg. Degenen die juist wel goed hebben gewerkt, moet je belo-
nen. Ik zou mijn geld zetten op het paard dat in het verleden al bewezen heeft dat het de race goed uit
zou kunnen lopen. Een soort 'survival of the fittest', zullen wij maar zeggen.
Hierbij moet ik dus helaas constateren dat wij niet kunnen instemmen met de fusie, maar dat wij wel
graag zouden willen dat er een organisatie is die het verhaal goed naar buiten brengt.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Utrecht heeft een voordeel, dat tegelijkertijd
een nadeel is. Het voordeel is dat wij een zeer gevarieerde provincie hebben met heel veel verschillen-
de landschappen en toeristische mogelijkheden. Het nadeel daarvan is dat het een wat bleek profiel
geeft voor de provincie om te promoten naar buiten, want wat ga je dan precies promoten. Zoals ge-



zegd, is dat in Friesland wat eenvoudiger: daar ga je zeilen en dan weet iedereen waarover je het hebt.
In Noord-Holland ga je naar Amsterdam en naar de kust en dan weet ook iedereen waarover je het
hebt. In Utrecht kan men zoveel dingen tegelijk, gezien de grote variatie in landschappen die wij heb-
ben, dat het bijna te veel is om op te noemen. Dat geeft een probleem bij het in de markt zetten van de
Utrechtse provincie. Vandaar dat het ontzettend noodzakelijk is om daarvoor iets te hebben wat de
provincie als één geheel naar buiten brengt. Dan ga ik direct in op de laatste spreker, de heer Van
Leeuwen Boomkamp, die heeft gezegd het voorstel niet te steunen, terwijl ik van hem alleen maar
argumenten heb gehoord om het voorstel wel te steunen. Als wij namelijk de huidige financiële situa-
tie zouden laten zoals die nu was, dan zou het een faillissement betekenen van UBT en van RonDom
en je zou een volstrekt versnipperde situatie krijgen in het promoten van de provincie Utrecht. Ik denk
dus dat wij van de nood een deugd hebben gemaakt. Wij hebben meegewerkt aan die fusie, omdat de
financiële noodzaak er sowieso was, en ook vanwege het profiel van de provincie Utrecht. Ik ben het
dan ook niet eens met de wat sombere conclusie van de heer De Vries: wat moet je met een moetje?
Dat klonk overigens wel aardig, hoewel het wat aan de zestiger jaren deed denken. In dit aspect vind
ik juist dat wij heel veel redenen hebben om deze fusie wel te willen vanwege dat ene product: de pro-
vincie Utrecht.
Het is ook heel goed dat wij met name het laatste halfjaar de verschillende partijen – de VVV's, UBT
en RonDom – aan één tafel hebben gekregen. Wij hebben daarbij een modus gevonden om in de situ-
atie, dat twee van de partijen er zeer slecht aan toe waren en de andere partij, de VVV's, financieel
goed draaiden, die toch bij elkaar te brengen en een financiële regeling te krijgen waardoor wij een
nieuwe start zouden kunnen maken. Dat kon alleen als de tekorten door de overheden, ook de ge-
meente Utrecht, zouden worden overgenomen. Hadden wij dat niet gedaan, dan was er geen fusie ge-
weest, dan was er niet één organisatie gekomen die de promotie van de toeristische recreatie in Utrecht
doet, maar dan waren wij voor de kosten komen te staan. Dan is volgens mij de keuze niet erg moei-
lijk. De kosten die eraan verbonden zijn moeten dan echter noodzakelijkerwijs, gezien ook hetgeen in
het verleden is gebeurd, wel worden betaald. Dat had sowieso moeten gebeuren.

Wij hebben in de commissie uitvoerig met elkaar stilgestaan bij het verleden. Daar ga ik niet opnieuw
op in, omdat het voorstel vooral is gericht op de toekomst en op de vraag hoe wij de marketing van het
product Utrecht zo goed mogelijk met elkaar doen. Ik heb kunnen constateren, nadat wij de knoop
hadden doorgehakt over de wijze waarop een en ander financieel met elkaar moest samengaan, dat ook
de andere partijen – dus de VVV's van Utrecht, Amersfoort en andere gemeenten – enthousiast zijn
om hiermee verder te gaan.
Daarmee zijn wij nog niet aan het einde van de fusie, zoals terecht werd opgemerkt, want er zijn meer
VVV's in het Utrechtse waarmee wij tot een eventuele fusie goed willen samenwerken. Wij willen niet
over hun gebied en over hun hoofden heen iets doen, althans de nieuwe UTR wil dat niet. Wij willen
wel zo snel mogelijk de gesprekken voeren of ook zij zich kunnen en willen aansluiten bij deze fusie.
Uiteraard moeten zij daarover zelf beslissen, maar wij zullen er alles aan doen om het zo ver te krij-
gen.

Mevrouw Lamers heeft net zoals ik geconstateerd dat er in het blad waarover zij sprak een iets stelli-
ger formulering stond dan ik die zelf zou hebben opgeschreven.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde zou een witte raaf zijn als
dat inderdaad niet naar voren zou komen.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Zo is het.
Uiteraard nemen de Staten het besluit en dan moet men het betreffende blad maar vragen of die het
nog een keer wil vermelden dat de Staten dat besluit hebben genomen. Ik denk overigens dat op basis
van het GS-besluit het artikel is gemaakt; het is bekend hoe dat gaat met dit soort publicaties.

Ik denk dat de heer Kloppenborg en ik het eens zijn over redenen voor de fusie. Hij en anderen hebben
gevraagd welke risico's er nog zijn. Volgens ons zijn dat er niet zo veel. Ik ga nooit zo ver dat ik zeg
dat er geen enkel risico meer is, want dan hadden wij de risico's in het stuk ook niet gemeld. Volgens



mij hebben wij echter alles keurig op een rijtje en kan er niet veel meer uitkomen. Wij verwachten
eigenlijk geen enkel risico, maar je weet het nooit helemaal zeker. Het zou mij echter zeer verbazen.
Als wij het hebben over risico's, dan moeten dat risico's zijn die aan de provincie zijn toe te rekenen,
bijvoorbeeld fusiekosten die wij over het hoofd hebben gezien. Ik denk niet dat die er zijn, maar het is
niet zo, als er weer tekorten bij de nieuwe organisatie komen, dat de provincie die automatisch voor
haar rekening zou nemen. Wij hebben duidelijk gezegd: dit is het; wij geven subsidie per jaar; daar
moet u het voor doen; nieuwe tekorten zult u zelf moeten oplossen. De organisatie wordt namelijk op
afstand gezet.

De suggestie van de heer De Vries over de driedaagse kaart zullen wij uiteraard doorgeven aan het
UTR, want die moet erover beslissen. Ik vind dus wel dat wij ons niet meer inhoudelijk moeten be-
moeien met de gang van zaken. De nieuwe situatie is zo dat er een zelfstandig werkende organisatie is
met een sterke directeur, een Commissie van Toezicht waar wij niet in zitten, en wij gaan samen met
de gemeente Utrecht subsidiëren, als de Staten akkoord gaan met het voorstel.

Dat laat onverlet dat de nieuwe organisatie ook zelf inkomsten zal moeten halen uit de markt om de
zaken rond te krijgen. Dat betekent overigens niet dat het direct tot minder subsidie zal hoeven leiden,
want in het businessplan staat sowieso dat een gedeelte van de inkomsten uit eigen acties zouden
moeten komen en ik zou daaraan niet direct willen verbinden, als men daarbij nog meer succes heeft,
dat wij dan direct de subsidie gaan verminderen. Je zou ook kunnen zeggen dat het juist van belang is
dat zij meer inkomsten krijgen, zodat zij meer toeristische producten tot stand brengen. Je moet succes
niet direct bestraffen.
Inderdaad, zoals mevrouw Nap zegt, kan het tot zodanige acties en activiteiten komen dat een soort
"Utrechts Experience" ontstaat.

De heer Streefland vraagt of het bedrag het absolute plafond is. Die garantie vroeg hij. Hij gaat mij net
iets te ver om die garantie te geven. Ik denk dat wij de risico's behoorlijk in beeld hebben en die heb-
ben afgedekt.

De stand van zaken rondom de subsidieverordening ken ik niet precies in het algemeen. Het is wel zo
dat het de subsidiëring van deze organisatie per 1 januari niet hoeft te verhinderen. De fusiedatum is
overigens nog steeds op 1 januari 2004. Als de Staten vandaag het besluit nemen, zouden wij die da-
tum met elkaar moeten halen.

De heer Van Leeuwen heeft gevraagd hoe fouten uit het verleden in de toekomst kunnen worden
voorkomen. In de eerste plaats door de bedrijfsvoering bij het UTR zelf goed op te pakken. Er komt
een controller; die zit ook in het businessplan. In de tweede plaats zullen wij als provincie scherp con-
troleren via financiële kwartaalrapportages. De vraag van de heer Van Leeuwen luidde of wij dan niet
worden gecommitteerd aan een en ander. Volgens mij hoeft dat niet, omdat wij dat uitsluitend doen in
onze rol als subsidieverstrekker. Wij verstrekken subsidie, een behoorlijk bedrag per jaar, dus vinden
wij ook dat wij regelmatig op de hoogte moeten worden gesteld over wat er met dat bedrag gebeurt.
Niet om daarvan inhoudelijk te zeggen waaraan men de gelden moet besteden, maar wel om te kijken
of de gelden op de afgesproken wijze worden uitgegeven. Het is uitsluitend een financiële controle en
niet een inhoudelijke controle. Wij moeten namelijk weg van inhoudelijk commitment, omdat je dan
de rollen door elkaar gaat gooien. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Is de gedeputeerde het met mij eens dat dit
een bijzondere constructie is? Ik denk namelijk niet dat er veel andere subsidiënten zijn die je op die
wijze controleert, ondanks dat er vrij hoge bedragen in omgaan.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat je bij andere subsidiënten op zijn
minst een keer per jaar, bij het verlenen van de subsidie, eens gaat kijken wat er uit de rekening van
het betreffende jaar is gekomen. Dat is precies dezelfde controle, maar gewapend met de kennis uit het
verleden hebben wij gezegd het niet één keer maar vier keer per jaar te doen. Principieel is het niet
anders.



Ik hoop dat na deze toelichting, de heer Van Leeuwen Boomkamp ook instemt met het voorstel. Vol-
gens mij komt dat logisch voort uit datgene wat hij zelf heeft gezegd.

De VOORZITTER: Wij gaan naar de tweede termijn.

Mevrouw NAP (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De beantwoording van de gedeputeerde stelt ons niet
zodanig gerust dat er nu direct een fantastische organisatie komt. Wij hebben ook niet het idee dat dit
plan het allerbeste plan is dat er is. Het is een beter alternatief dan het UBT failliet laten gaan. Dus
eigenlijk is het voor ons "een node instemming mét".

De VOORZITTER: Waarvan akte.

Mevrouw LAMERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben het marketingplan nog even beke-
ken. Dat was een van de redenen waarom wij het punt nog even mee teruggenomen hebben naar de
fractie. Het marketingplan zelf zag er goed uit. Ik kan mij voorstellen, gezien het verleden, dat er twij-
fels zijn, maar wij hopen dat die niet meer zullen voorkomen. Daarbij refereer ik aan de toezegging die
de gedeputeerde heeft gedaan in de commissie, met name de toezegging dat de personele situatie zoals
wij die in het verleden hebben gehad, niet meer zal voorkomen. Ik wil de gedeputeerde daar graag aan
houden.
Voor wat betreft de subsidieverlening en de controle daarop, zou ik zeggen: een goede administratie
en een goed controlerapport is voorwaarde voor een nieuwe subsidie. Als wij dat handhaven, kunnen
wij daarmee een vrij goed resultaat behalen.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mij aan bij het betoog van de fractie
van de VVD. Ik neem aan dat wij kunnen vertrouwen op de woorden van de gedeputeerde, dat de ri-
sico's zeer overzienbaar zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.

De heer R. DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! Mijn eerste opmerking betreft de dagkaart of de
meerdaagse kaart: een suggestie die de gedeputeerde in alle welwillendheid mag meenemen. Ik hoop
alleen wel dat die ooit werkelijkheid wordt.
De gedeputeerde zegt dat de organisatie op afstand wordt geplaatst van de provincie; het wordt ge-
woon een ontvanger van subsidie van de provincie. Ik zou toch graag, zeker vanuit de commissie IME,
er iets dichter op willen zitten dan de gedeputeerde voor ogen heeft, zeker als het gaat over de prakti-
sche invulling van het businessplan en ook over zaken die de risico's betreffen. Ik hoop dat de gede-
puteerde toezegt dat hij, als die kwartaalrapportages komen, ons daarvan op de hoogte wil stellen.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer dat de gedeputeerde
geen garantie kan geven voor het gegeven dat € 1.800.000 het absolute plafond is. Uit zijn beantwoor-
ding maken wij op dat er geen substantiële, additionele bedragen zullen volgen.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! De beantwoording van de gedeputeerde ten
aanzien van de aard van de controle en de betrokkenheid van de provincie heeft mij gerustgesteld. Wij
gaan mee met het voorstel, in dezelfde zin als de fractie van het CDA voorstemt.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb goed geluisterd naar
de antwoorden van de gedeputeerde. Ik vind echter nog steeds, als je een fusie wilt laten doorgaan
omdat de zwakkeren al langer onder de provincie vielen en het sowieso geld kost, dat dit een zwak
argument is. Maar goed, de gedeputeerde heeft nog meer vragen beantwoord en misschien kunnen wij
wel instemmen met de fusie, maar dan moeten wij wel een koude sanering krijgen van de zwakste
broeders. Het moet niet een kwestie zijn van stuivertje wisselen. De gedeputeerde heeft toegezegd dat
hij er bovenop zal zitten als een kip op de eieren. Wij zouden graag zien dat de samensmelting van de
succespunten gaat vallen onder de meest gezaghebbende van de fusiepartners, en dat zijn de VVV's.
Met andere woorden: alleen als de zwakke broeders behoorlijk worden 'uitgekleed', kan onze fractie
instemmen met die fusie.



De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik vond de instemming van mevrouw Nap
nogal zuinigjes; "node instemmen mét". Ik kan mij dat vanwege de kosten nog wel een beetje voor-
stellen. Ten aanzien van het principe van de fusie, namelijk dat je de provincie Utrecht toeristisch re-
creatief op de kaart wilt zetten, kan ik mij dat niet voorstellen. Als er geen financiële problemen zou-
den zijn geweest namelijk, waag ik de stelling aan te hangen dat wij deze fusie ook hadden gedaan,
alleen was het dan een stuk gemakkelijker gegaan. Fracties moeten uiteraard hun eigen argumentatie
formuleren voor instemming, maar ik vind dat er iets meer reden is om enthousiast te zijn over deze
fusie. Dat enthousiasme is er in elk geval wel aan mijn kant.

Mevrouw Lamers zegt terecht dat het marketingplan er goed uitziet. Dat is dan ook een van de belang-
rijkste redenen dat overheden – de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht – ja hebben gezegd tegen
deze fusie en er actief aan hebben meegedaan.
Of personele situaties uit het verleden niet meer zullen voorkomen, weet je uiteraard nooit. Die zullen
in elk geval niet door ons ontstaan, want men is niet meer in onze dienst, anders gezegd: wij zijn niet
gecommitteerd met de bedrijfsvoering van de nieuwe UTR. Dat doet de organisatie zelf. Onze rol is
een rol op afstand, namelijk het verlenen van subsidie.
Als de heer De Vries vraagt of de commissie er iets dichter op kan zitten bij de uitvoering van het
marketingplan, betekent het dat het antwoord daarop ontkennend luidt. Als wij namelijk op afstand
staan – wij willen niet de rollen verwisselen en ons committeren aan datgene wat er eventueel fout zou
kunnen gaan, hoewel ik daar uiteraard niet van uitga – dan moeten wij ook consequent zijn en alleen
controleren op de financiële invalshoek en op de vraag of de subsidie op de juiste wijze is besteed. Wij
gaan niet een marketingplan van het UTR in de commissie bespreken, want dat zou betekenen dat zij
denken dat wij invloed hebben op dat marketingplan, maar dat bepalen zij zelf.

De heer R. DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij prima dat het UTR dat in eerste
instantie bepaalt, maar hoe verhoudt zich dat dan bijvoorbeeld tot een toeristisch beleid dat je als pro-
vincie zou willen voeren? Dan zie ik toch weer een zekere versplintering, want de nieuwe organisatie
maakt eigen plannen en dan komen wij als provincie met ons eigen mooie toeristische plan en die
moeten dan aan elkaar gesmeed worden. Dan komen wij toch zeker weer in beeld, neem ik aan?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat geldt natuurlijk voor alles waaraan wij sub-
sidie verlenen. Wij doen namelijk een heleboel dingen niet zelf, maar verlenen wel subsidies aan in-
stellingen die in het algemeen het doel dienen dat wij als provincie belangrijk vinden. Dus ook hier is
het zo dat wij zelf een toeristisch beleid hebben, waarvoor wij een beperkt budget hebben, en verder
geven wij subsidies aan instellingen waarvan wij vinden dat die dat goed zouden kunnen doen. Na-
tuurlijk is er altijd ergens een toets waarop je beoordeelt of die instellingen het goed doen, vandaar die
financiële controle, maar ik vind niet dat het zo ver moet gaan dat wij businessplannen van het UTR in
de commissie moeten bespreken. Dat doen wij bijvoorbeeld ook niet als het gaat om de recreatie-
schappen. Er wordt wel gekeken naar afrekeningen en begrotingen, dus de financiële invalshoek, maar
niet verder dan dat. Anders wordt het commitment weer zodanig, zoals in het verleden is gebeurd, dat
als er dan iets fout gaat, dat men dan onmiddellijk op de stoep staat bij de gemeente Utrecht en provin-
cie Utrecht. Het is mijn bedoeling dat dit niet meer gebeurt.

Tegen de heer Van Leeuwen Boomkamp wil ik zeggen dat de sanering zodanig gaat dat de twee over-
heden de financiële kosten uit het verleden voor hun rekening nemen. Dat betekent dat in de nieuwe
situatie – hoe je dat noemt, is een kwestie van smaak – door de nieuwe organisatie activiteiten van het
UBT en van RonDom worden overgenomen. In die zin staat er weer een nieuwe, gezonde organisatie.
Daarmee zijn de kosten uit het verleden gerepareerd.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gezegd dat wij de
zwakke broeders moeten 'uitkleden'. Dat was bedoeld als beeldspraak om aan te geven dat incompe-
tentie niet moet worden beloond. Dan heb ik dat hiermee rechtgezet.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten hierna overeenkomstig het voorstel.



PS2003BEM40
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 oktober 2003 tot aaanpassing per 1 januari 2004 van
de tarieventabel behorend bij de Algemene Belastingverordening provincie Utrecht 1997.

PS2003BEM44
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 23 september 2003 tot wijziging van de Verordening be-
zwaar, beroep en klachten i.v.m. de dualisering.

PS2003BEM48
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 oktober 2003 inzake bestuurlijke vertegenwoordiging
in het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht.

PS2003BEM51
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 oktober 2003 inzake budget dualisering provinciaal
bestuur.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de
voorstellen.

PS2003BEM53
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 november 2003 betreffende het jaarplan 2004 en meer-
jarige agenda 2004-2007 van Regio Randstad.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van de SP verlangt aantekening.

De VOORZITTER: Wilt u dat toelichten?

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! Nee, ik denk dat het helder is.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel, met de aante-
kening dat de fractie van de SP geacht wordt tegengestemd te hebben.

PS2003WEM17
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 september 2003 betreffende provinciale bijdrage aan
drie GGOR-pilots.

PS2003WEM21
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 oktober 2003 inzake aanpassing tarief grondwaterhef-
fing.

PS2003WEM22
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 oktober 2003 inzake aanwending middelen PMP en
WHP in 2004.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de
voorstellen.

PS2003ZCW02
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 oktober 2003 inzake Kaderbesluit Sociale Agenda in
Uitvoering.

De heer De NIET (CDA): Mijnheer de Voorzitter! In eerste instantie meenden wij dat hierover vol-
doende was gesproken in de commissie. Nu het echter zo ver is dat meerdere mensen hebben aangege-



ven toch nog in te gaan op dit agendapunt, gaan wij mee op een korte herhalingsoefening, waaruit wij
wellicht nog lering kunnen trekken.
Graag willen wij de gedeputeerde bedanken voor de antwoorden die zo inzichtelijk zijn dat het te be-
grijpen is. Wij hechten zeer aan het belang van dit beleidsterrein, mede ingegeven door onze zorg voor
de vele, vele vrijwilligers, hetgeen wij tijdens de begrotingsbehandeling hieromtrent hebben verwoord.
Wij hechten belang aan het feit van de met zorg opgebouwde infrastructuur, ondanks het feit dat wij
positief staan ten opzichte van projectsubsidies. Wij gaan voor een herstructurering, voor een brede
steunfunctie. Hierbij verwijzen wij naar de uitkomst c.q. aanbesteding beleidsaudit, uitgevoerd in op-
dracht van de Staten. De uitkomst was onder andere herstructureren van de steunfuncties. Daarbij
moet bedacht worden, als er een onderzoek wordt gepleegd en daaruit zou iets naar boven komen dat
niet plezierig zou zijn vanuit het verleden, dat wij dat niet uit de weg willen gaan. Laten wij daaruit
echter lering trekken voor de toekomst. Ook wij streven daarbij naar effectieve kwaliteit en concretise-
ring van de projecten.
Voor velen van ons is dit een nieuwe insteek van bestaand beleidsterrein. Wij zien met meer dan war-
me belangstelling de komende tijd uit naar een transparante uitvoering hiervan en wij zullen een en
ander positief doch kritisch blijven volgen.

De heer NAJIB (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Zoals de vorige spreker heeft gezegd, hebben wij
hierover in de commissie uitvoerig gesproken. De fractie van de PvdA is ook verheugd dat er inder-
daad een Sociale Agenda is ontwikkeld door het college. In de commissie hebben wij de verschillende
details besproken. Wij willen ons nu beperken tot een aantal vragen aan de gedeputeerde.
De commissie Simons spreekt nadrukkelijk in haar rapport over een regierol die de provincie hierin
moet gaan vervullen. Hoe wil de gedeputeerde invulling geven aan die regierol? In het verlengde
daarvan willen wij ook graag in de komende commissievergadering horen hoe zij die invulling wil
geven, met name dat de commissie Simons spreekt over de Sociale Agenda in relatie tot de sociale
cohesie.
Ook staat in het stuk dat in het voorjaar van 2004 het Sociaal Rapport wordt gepresenteerd aan de
commissie. Graag willen wij als commissie vooraf van de gedeputeerde een overzicht hebben om mee
te denken in de verschillende stappen in dezen, omdat wij 2004 zien als een soort aanloopjaar waarin
handen en voeten gegeven zullen worden aan dit instrument, die wij als een belangrijke kans zien voor
de provincie om ook de sociale dimensie nadrukkelijk zichtbaar te maken.

Over de structurering van de steunfuncties het volgende. In de commissie Simons wordt nadrukkelijk
aandacht besteed aan steunfuncties, ware het niet dat het alleen maar ging over de algemene steun-
functies. Als provincie Utrecht mogen wij ons verheugen over twee goed functionerende steunfunc-
ties. Vandaar dat wij herhaaldelijk in de commissie hebben gesteld dat wij niet zoveel meerwaarde
zien in het aantrekken van een bureau dat een rapport gaat schrijven over hoe wij onze steunfuncties
gaan inzetten in het kader van de Sociale Agenda. Wij hebben ervoor gepleit dat de gedeputeerde met
een nadrukkelijk verhaal komt over de kant die zij op wil met de steunfuncties en dat daartoe aan die
steunfuncties opdracht gegeven zou moeten worden. In dit kader wil ik haar uitnodigen om ook de
ervaringen van andere provincies, zoals Noord-Holland, Zuid-Holland of Brabant, te bekijken, want
daar zou men jaloers zijn op het feit hoe in Utrecht de steunfuncties de afgelopen jaren handen en
voeten hebben gekregen zonder überhaupt de inzet van welk onderzoeksbureau dan ook.

De fractie van de PvdA wil graag in de komende commissievergaderingen nadrukkelijk betrokken
blijven bij de verdere invulling van de Sociale Agenda, zeker ook met het oog op het belang dat wij
hieraan hechten.

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ook de fractie van de VVD heeft interesse
in dit onderwerp. Wij hebben er uitgebreid over gesproken in de commissievergadering. Ik ben niet
van plan die commissie opnieuw te doen, op één punt na. Iedereen die tijdens die commissievergade-
ring aanwezig is geweest, kan zich de vrij stevige discussie herinneren die ik gevoerd heb met de ge-
deputeerde. Ik ben namelijk voorstander van heldere kaders. Er ligt een audit uit 2002 over de werk-
wijze rond de steunpuntstructuren, er ligt een advies van de commissie Simons, en in de ogen van de
fractie van de VVD is de gedeputeerde onvoldoende helder in datgene wat zij met die adviezen wil



doen. Letterlijk staat er: "de intentie is om na een onafhankelijk onderzoek te komen tot één nieuw
steunfunctiemodel voor het hele sociale domein". Ik roep mijn mede-Statenleden op om toch vooral
een helder kader te stellen naar de gedeputeerde toe en het op die manier te lezen dat het niet de inten-
tie maar de wens is om te komen tot één nieuwe steunfunctie in deze provincie conform de lijn van de
audit en de commissie Simons. Ik vraag de gedeputeerde uiteraard ook hierop te reageren, maar ik ben
met name geïnteresseerd in de mening van de collega's in deze kaderstellende discussie.
Wat dat betreft, het meest belangrijke punt, stemt ook de fractie van de VVD voor de rest in met het
traject dat is afgesproken bij deze Sociale Agenda. Wij wensen de gedeputeerde succes met die onder-
delingen en wij zijn erg benieuwd naar wat zij vindt van datgene wat ik zojuist heb ingebracht. Afhan-
kelijk van haar beantwoording en die van de collega's, zullen wij bekijken of er nog een vervolgstap
komt.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ook wij staan hier niet om een discussie over te
doen die in de commissie is gevoerd. Er is uitvoerig en goed gesproken over de Sociale Agenda. Ik
denk dat het goed is dat iedereen hier nog een keer benadrukt hoe belangrijk dit onderwerp is. Het is
misschien op het totaal van het beleid van de provincie niet een al te groot onderwerp, de jeugdzorg
daargelaten. Voor de betrokkenen, voor de samenleving in Utrecht, is het zeker van belang.
Het is ook zo dat de landelijke bezuinigingen die er plaatsvinden en die naar ons idee een kille wind
door het land doen waaien, zeker bij de provincie terug zullen komen. Mensen zullen merken dat er
voorzieningen minder goed draaien, die nu landelijk worden gesubsidieerd of die op andere wijze geld
daarvan krijgen. Men zal eerder kijken naar wat de provincie nog kan doen.
De provinciale begroting is misschien dan enigszins gespaard gebleven door de bezuinigingen. Dat
geldt niet voor de gemeenten en ook niet voor de bevolking. Compensatie vanuit de provincie is niet
hetgeen wat mogelijk is; dat kan maar heel beperkt. Het is echter zeer belangrijk dat bij deze Sociale
Agenda op een systematische en vooral integrale wijze gekeken wordt naar wat er aan sociale activi-
teiten en sociale cohesie in de samenleving, in de Utrechtse samenleving, kan worden bereikt.
Voor GL is sociaal beleid het tegengaan van uitsluiting van individuen en groepen. Ik sluit mij dan
ook graag aan bij de woorden die de commissie Simons heeft opgeschreven: "De vergroting van de
mogelijkheden tot participatie van burgers in de samenleving. De achterliggende doelstelling is de
versterking van de sociale cohesie." Dat is een enorm belangrijk begrip en de projecten die worden
opgenomen in de Sociale Agenda moeten naar ons idee – en doen dat ook voorzover dat al is inge-
vuld – voldoen aan dit criterium. Het kaderbesluit dat voorligt verwoordt dit volgens ons prima.

De commissie Simons is een belangrijke inspiratiebron voor dit hele onderwerp. Twee punten wil ik
nog memoreren.
In het vroege voorjaar stelt de provincie een 'sociale kaart' op en vervolgens vindt er een publiek debat
plaats over deze Sociale Agenda. Dat is een zeer belangrijk element, om te voorkomen dat het interes-
sante beleidsdiscussies worden, maar dat het ook gaat leven.
Inhoudelijk is het een breed terrein. Dat moge duidelijk zijn. Het loopt van kleinekernen- tot groteste-
denproblematiek. Het hoort er allemaal bij.
In de commissie hebben wij naar voren gebracht – daarmee aansluitend op wat er in de Staten eind
2001 besproken is – dat er een aantal onderwerpen is dat extra belangrijk is als wij het hebben over de
Sociale Agenda. De fractie van het CDA refereerde er ook al aan. Het ene onderwerp is de aandacht
voor steun aan de vrijwilligers, waarvoor nog projecten lopen in provinciaal verband. Wij zullen er-
voor pleiten dat die in de nieuwe Sociale Agenda zullen worden voortgezet.
Het andere onderwerp is sport, waarover in deze zaal al vaak iets is gezegd.

Ten slotte iets over de provinciale steunfunctie, waarover de gemoederen wat verhit zijn. Wij kunnen
instemmen met het voorgenomen onderzoek, zoals door de gedeputeerde is toegelicht in de commis-
sie. Wij kunnen daarmee leven. Het staat buiten kijf dat er goede organisaties zijn op dit moment. Het
staat wat ons betreft ook buiten kijf dat zaken af en toe opnieuw moeten worden bekeken, en wel in
het licht van de regiefunctie die de provincie heeft gekregen volgens de commissie Simons. Het gaat
erom op efficiënte wijze organisatiekracht en deskundigheid te organiseren. De gedeputeerde heeft
helder uiteengezet in de commissie dat daarin een onderzoek met een zeker open einde mogelijk is.
Wij wachten dat onderzoek met veel spanning af.



Sociaal beleid: voor de provincie is het misschien een smal terrein; voor de bevolking is het een breder
terrein: de sociale cohesie. Voor deze Staten is het echter ook van belang, omdat het de zichtbaarheid
van de provincie naar de bevolking toe absoluut zal beïnvloeden. Het verdient dan ook steeds ons aller
aandacht.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb niet aan de discussie kunnen mee-
doen, maar ik wil toch enkele dingen over de Sociale Agenda zeggen. De Sociale Agenda is een van
de eerste thema's waarin Provinciale Staten nadrukkelijk een rol kunnen spelen bij het stellen van de
kaders. Volgens ons gebeurt dat nog niet genoeg in deze notitie, maar dat zal gebeuren op grond van
het sociaal rapport dat wij in het voorjaar aan de orde hebben en van het publiek debat dat daarover
gevoerd gaat worden. Wellicht heeft onze fractie verkeerde verwachtingen en kunnen die nog bijge-
steld worden, maar wij hadden in dit stuk enige richting verwacht ten aanzien van de oplossing van de
problemen en de discussie rond de sociale vraagstukken. Wij missen die richtinggeving hierin, bij-
voorbeeld: welke sociale knelpunten ziet de provincie, wat wil de provincie nader uitgezocht hebben,
wat wil de provincie met het veld bediscussiëren? Per slot van rekening starten wij niet met een blanco
situatie. Er wordt in deze notitie nog zo weinig kleur bekend, dat er nauwelijks discussie over mogelijk
is, zoals ook bleek in de commissie. Dat heb ik uiteraard gehoord van mijn fractiegenoten, omdat ik er
zelf niet bij aanwezig was. De enige discussie die zich voltrok, betrof de uitkomst van het onderzoek
naar de gewenste steunstructuur en of die nu wel of niet al op voorhand vastligt.
Het sociale veld is erg breed. Wij vrezen dat met het ongericht opstellen van een sociale rapportage,
zich geen gerichte Sociale Agenda laat opstellen. Wordt de sociale rapportage inderdaad op deze ma-
nier ingezet, of heeft het college – dat achten wij waarschijnlijk – wel degelijk een notie waarop het
onderzoek moet richten, welke vragen het college geverifieerd wil zien, et cetera? Zo ja, wat zijn die
dan en ware het niet beter geweest daar in deze notitie al op in te gaan?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Een integrale Sociale Agen-
da, leidend tot versterking van de sociale cohesie, een uitdaging voor de provincie. Ik lees mooie
woorden over de regierol, over basissubsidies en marktgericht werken, over een steunfunctiestructuur
die tegen het licht gehouden zal worden. Het zijn alle middelen om het doel te bereiken; het efficiënt
en effectief inzetten van mensen en middelen om de sociale problematiek in onze provincie – hoe be-
perkt onze taak daarin wellicht ook mag zijn - te lijf te gaan. De ChristenUnie staat ten principale po-
sitief ten opzichte van het voorstel. Wel roepen wij het college op de werkelijke partners in de zorg
niet uit het oog te verliezen. Deze partners zijn niet de andere overheden of welzijnsinstellingen, maar
de burgers die op enigerlei wijze in de knel zitten.
Dit stuk heeft een sterk regeltechnisch gehalte, bevlogenheid, inhoudelijke betrokkenheid en mag wat
ons betreft best wat meer geëtaleerd uiteindelijk uitmonden in een inhoudelijk gestructureerde visie.

Wij roepen het college op bij de vormgeving en de uitvoering van projecten zich breed te oriënteren op
reeds actieve organisaties en vrijwilligersnetwerken. De gedachten gaan wat ons betreft uit naar ker-
kelijke, interkerkelijke maar ook anders-religieuze organisaties, zowel de formele als de meer net-
werkachtige organisaties. De energie van velen kan gericht worden aangewend, zodat meer problemen
en vragen met dezelfde inzet kunnen worden gelenigd.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! In de commissievergadering heeft de gedeputeer-
de duidelijk gemaakt dat zij een onafhankelijk onderzoek wenselijk vindt naar de steunfuncties in onze
provincie. Met betrekking tot dit onderzoek willen wij graag een toelichting over de volgende twee
punten.
Als zij voor ogen heeft met dit onderzoek te willen vaststellen of één centrum van maatschappelijke
ontwikkeling, de commissie Simons, een reële en redelijke situatie zal zijn en hoe dit dan het best kan
worden vormgegeven, dan kunnen wij hiermee van harte instemmen. Indien dit zo is, houdt het in: het
opheffen van de huidige situatie of het geleidelijk afbouwen daarvan. Dat laatste heeft onze voorkeur.



De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil even het woord voeren om tot uit-
drukking te brengen dat ook de fractie van de SGP dit kaderbesluit buitengewoon belangrijk vindt in
de bewoordingen die al door anderen gekozen zijn.
Als het gaat om de notitie en de nota die daaronder ligt, dan missen wij een beetje de schwung die
eruit zou moeten stralen als het gaat om de juiste kenmerken van de nieuwe rol die de provincie heeft.
Van toezichthouder naar initiatiefnemer, van plannen naar ontwikkelen en van uitvoeren naar bestuur-
lijke partner. Die visie en die rol zal nog wat steviger op de kaart moeten worden gezet, om inderdaad
aan deze Sociale Agenda, waarin een aantal mooie projecten is genoemd in het perspectief van ko-
mend jaar, beleid en inhoud te geven en niet te verzanden in een bestuurlijke insteek. Het gaat inder-
daad om "Werk in Uitvoering" vanuit een heel helder perspectief. Ik sluit mij aan bij de woorden van
de fractie van de ChristenUnie om daarbij ook de organisaties en kerken te betrekken.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dit is een belangrijk stuk en inderdaad een
van de eerste stukken dat placht kaderstellend te zijn. Ik formuleer het voorzichtig, want het is natuur-
lijk wel een zoektocht die wij afleggen. Ik zal de laatste zijn die beweert dat het voorliggende stuk het
al helemaal is. Wij hebben echter wel een poging daartoe gedaan. In de commissie hebben wij daar-
over gesproken en ik ga ervan uit dat in het traject dat wij gaan lopen, namelijk door de publieke bij-
eenkomst en het debat dat wij daarna zullen hebben met elkaar, de kaders nog aangescherpt zullen
worden en dat de uitvoerig zodanig zal kunnen worden dat wij daartegen allen volmondig ja kunnen
zeggen.
Overigens is het niet zo dat het helemaal blanco is. De kaders hebben wij aangegeven. Wij hebben ook
duidelijk gemaakt waarop de zaken zijn gebaseerd. Dat staat in de stukken te lezen. Wij hebben de
maken met de wet die een aantal zaken voorschrijft. Wij hebben zelfs al een aantal zaken dat wij hier
willen onderbrengen. Voor 2004 hebben wij al een tussentijdse agenda opgesteld en het geformuleerd
als een soort overgangsjaar. Op dit moment zijn er vier onderwerpen, waarmee wij aan de slag gaan
met betrokken gemeenten; met name Utrecht en Amersfoort voor de beide onderwerpen die daarbij
zijn aangegeven. Dit, in grote lijnen met betrekking tot het kader dat hier ligt. Daarbij is het ontzettend
belangrijk dat die sociale peiler wat meer body krijgt, ook in verhouding tot de fysieke en de economi-
sche peiler. De maatschappij heeft alledrie peilers heel hard nodig en ook de wisselwerking tussen die
drie.
Waar alle sprekers het over hebben gehad, zijn de steunfunctieorganisaties. Wij hebben een tweetal
grote steunfunctieorganisaties in het Utrechtse. In het verleden hebben de Staten, in een oude samen-
stelling, daarover een besluit genomen, met name over de audit die aangaf dat de steunfuncties op een
andere manier zouden moeten gaan functioneren. Toen is met name gekeken naar de hoeveelheid
structureel geld die in deze organisaties zit. Daarvan is toen gezegd dat het gedeelte dat incidenteel
gehonoreerd kan worden, veel groter zou moeten zijn om een stuk ruimte te krijgen om daarvoor ande-
re zaken projectmatig aan te pakken. Ook het rapport Simons zegt behartigenswaardige zaken over de
steunfunctieorganisatie. Uit die twee elementen kan de conclusie getrokken worden, zoals ook in het
rapport is gebeurd, dat het essentieel is te kijken naar die steunfunctieorganisaties en hoe die er in de
toekomst uit moeten zien.
Gezegd is dat er een extern onderzoek zal moeten plaatsvinden. Wij hebben dat niet zomaar gezegd.
Dat is met name vanwege het feit dat het gemakkelijker is om een externe ernaar te laten en zodat het
voor iedereen gemakkelijker is ja te zeggen tegen de uitkomsten. Op voorhand moet je dan een aantal
zaken meegeven. Ik ben het met de heer Van Oostrum eens dat het heel helder moet zijn wat je dan
meegeeft. In het stuk is opgenomen dat het de intentie is om tot één organisatie te komen. Daar zit de
volgende redenering achter. Als je bedenkt dat er nu in de steunfunctieorganisaties ruim € 2.500.000
structureel omgaat en je moet wat meer ruimte creëren – de Staten hebben daarover nadrukkelijk be-
sloten; de aanbevelingen vanuit de audit – dan kun je niet anders dan concluderen dat het gewoon
minder moet met betrekking tot de structurele uitgaven die beschikbaar gesteld worden aan die steun-
functieorganisaties. Dat, gevoegd bij het feit dat het heel goed mogelijk zou moeten zijn om één orga-
nisatie die zaken te laten doen die noodzakelijk zijn – hoe dat er precies uit moet zien is een ander
punt – is het "wat" daarmee een heel eind geformuleerd. In die zin ben ik het met iedereen eens die
zegt dat er goede kaders moeten worden gesteld. Die kaders moet je als het ware terugvinden in het
rapport Simons en in de beleidsaudit die vastgesteld is door de Staten.



Het "hoe" is dan nog de vraag. Het is erg noodzakelijk dat door een extern bureau in kaart wordt ge-
bracht hoe dit er precies zou moeten uitzien.

De heer De Niet komt met name op voor het vrijwilligerswerk. Als hij kijkt naar de bedoeling van de
Sociale Agenda, dan is het zo dat er een onderdeel beschikbaar is voor 'losse zaken', zaken die niet
expliciet benoemd zijn. Daarin kan en zal het vrijwilligerswerk heel goed een plaats krijgen. Het is
namelijk een belangrijk element voor de gehele sociale cohesie in het Utrechtse. Dat is een van de
doelstellingen die wij ons hebben gesteld bij het opstellen van de Sociale Agenda: meer cohesie in de
samenleving, zodat iedereen beter kan functioneren in de maatschappij.
Hij zegt de zaak positief kritisch te zullen volgen. Dat lijkt mij prima. Daarvoor krijgt hij alle gelegen-
heid bij het vervolg van het traject.

De heer Najib vraagt zich af hoe de regierol van de provincie die vorm zal krijgen die wij willen heb-
ben. De bedoeling is, zoals in het stuk is te lezen, dat wij niet een bovengeschikte regierol vervullen
als provincie, maar een tussenregierol; een regierol tussen de participanten en degenen die een rol
zouden moeten spelen in de Sociale Agenda.
Over het tijdpad hebben wij een aantal punten opgeschreven. De bedoeling is dat in het najaar 2004
alles op de rit staat en dat wij proberen bij een aantal zaken in gemeenschappelijkheid, in IPO-
verband, en in gelijktijdigheid op te lopen met andere provincies. 2004 is een aanloopjaar en 2005 is
het jaar dat wij werkelijk de Sociale Agenda op de kaart gezet zouden moeten hebben.
De heer Najib heeft een andere mening over het inhuren van een extern bureau. Ik heb al gezegd wat
de motivering is waarom in de beleving van het college dit een extern bureau zou moeten zijn. Wij
vinden elkaar daarin niet geheel, begrijp ik, maar ik hoop dat ik hem met de argumentatie die ik zo-
even heb neergezet, over de streep kan trekken.

Met betrekking tot de opmerkingen van de heer Van Oostrum meen ik dat ik er voldoende op ingegaan
ben dat het "wat" volgens mij volkomen helder is. Wij kijken nog naar het "hoe".

Ik heb al gezegd dat wij een kader neergezet hebben, waarop je natuurlijk veel kritiek kunt hebben. Ik
ga er echter van uit dat het publieke debat dat wij nog moeten voeren, het traject dat wij gaan lopen
plus het debat dat wij met elkaar gaan hebben, uiteindelijk de lijn zal aangeven waarlangs wij de Soci-
ale Agenda straks zullen invullen. Ik ga er dus van uit dat de Staten nog alle mogelijkheid krijgen
hierop in te spelen.

De heer Van Leeuwen en de heer Van Kranenburg zeggen dat er een breed palet aan organisaties be-
trokken zal moeten worden bij het opstellen van het Sociaal Plan. Met name kerkelijke organisaties
zouden hierbij een rol moeten vervullen. Ik denk dat zij daarin volkomen gelijk hebben. Als wij kijken
naar de sociale cohesie, dan spelen ook kerkelijke organisaties daarin een belangrijke rol. Wat dat
betreft zeg ik graag toe dat op die manier te doen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog gevraagd naar de huidige situatie.
Wordt die afgebouwd? Gaat die van het ene op het andere moment over naar de nieuwe situatie?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben een aantal organisaties dat op
dit moment gesubsidieerd wordt, een brief geschreven waarin staat wat wij van plan zijn met betrek-
king tot het Sociaal Plan. Met het MIU (Multicultureel Instituut Utrecht) en Schakels heb ik gesprek-
ken gevoerd en duidelijk gemaakt wat wij van plan zijn met Sociaal Plan en wat hun rol daarin is. Zij
hebben toegezegd daarin coöperatief te zullen meedenken.

De VOORZITTER: Dan stel ik de tweede termijn aan de orde.

De heer NAJIB (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben blij dat de gedeputeerde ervan overtuigd is dat
hier inderdaad sprake is van een poging. Het gaat hier om een verkenningstocht, zoals zij het zegt, om
gaandeweg de kaders aan te scherpen. Daarom heb ik in eerste instantie namens de fractie van de



PvdA ervoor gepleit de gedeputeerde uit te nodigen de verkenningstocht samen met de commissie te
gaan ondernemen en als commissie nadrukkelijk telkens op de hoogte gebracht te worden betreffende
het aangeven en invullen van de kaders. Dat willen wij graag overeind houden, omdat wij het nadruk-
kelijk zien als een gezamenlijk traject met de gedeputeerde. Ik wil mij aansluiten bij de woorden van
de fractie van GL, dat het een belangrijk instrument is van de provincie om meer handen en voeten te
geven aan het menselijk gezicht. Wij hebben namelijk een instrument in handen om wat dichtbij de
mensen te kunnen komen.
Als het gaat om de inzet van een extern bureau, heeft de gedeputeerde mij niet overtuigd door het ar-
gument te gebruiken dat door inhuren van externen het ja-zeggen veel gemakkelijker wordt. Dat weet
ik nog niet; ik wil de inhoud zien als wij zo ver zijn dat wij die externen daarvoor inschakelen. Ik no-
dig de gedeputeerde dan ook uit, als het gaat om het stellen van kaders, als commissie de opdracht
voor te leggen wat nu de vraagstelling voor die externe opdracht zou kunnen zijn. Als wij van de ge-
deputeerde daarover een toezegging krijgen, kunnen wij in gezamenlijkheid kijken welke kant wij uit
willen en wat wij voorgeschoteld krijgen. Daardoor kunnen wij automatisch ja dan wel nee zeggen.
Dan word ik nog in verwarring gebracht door het woord "tussenregierol", dat de gedeputeerde heeft
geïntroduceerd. Dat begrijp ik echt niet.

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb opgeroepen iets te zeggen over de
kaderstelling als het gaat om het onderzoek. Ik concludeer dat een aantal fracties, wellicht terzijde,
daarover wel iets heeft gezegd. De gedeputeerde was wat dat betreft het meest helder in haar beant-
woording. De vraag van het onderzoek trekt zij heel scherp uit elkaar in een wat-vraag en een hoe-
vraag. De wat-vraag ondersteunen wij van harte, want die sluit aan bij datgene wat ook uit de audit
komt: zoveel mogelijk geld stoppen in de uitvoering en zo min mogelijk in structuur- en organisatie-
kosten. De hoe-vraag beantwoordt zij volgens mij voldoende, maar dan wel indirect. Zij sluit aan bij
de twee eerdere adviezen die op dat punt aanwezig zijn. Wat de fractie van de VVD betreft is dat in
elk geval helder genoeg. Ik kan alleen niet anders dan concluderen dat de oproep die ik voor de kader-
stelling gedaan heb, na het diner wat minder fel en minder duidelijk overkomt bij andere fracties. Zij
zeggen er in elk geval weinig over. Dat is ook de reden dat het amendement dat wij voorbereid had-
den, niet door ons wordt ingediend. Het lijkt mij dat er onvoldoende steun zal zijn om daarover een
heel scherpe kaderstellende uitspraak te doen. Zo zit de politiek in elkaar en dat accepteren wij dan
maar.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn tevreden met de beantwoording van de
gedeputeerde. Ik wil nog een opmerking maken over de helderheid van de kaderstelling. Die is voor
ons zeker van belang, al vind ik dat het niet zo mag zijn dat de uitkomst geheel dominant het resultaat
van het onderzoek moet beïnvloeden. Het gaat uiteindelijk om de wijze waarop het werk het best ge-
daan kan worden en daarin zijn varianten denkbaar. Wij zijn echter wel tevreden met de wijze waarop
de gedeputeerde dit benadert.
Tegen de heer Najib wil ik zeggen dat mijn opmerking over het menselijk gezicht niet sloeg op de
steunfunctie zelf, maar op de Sociale Agenda. Die verwarring wil ik wegnemen.

De heer NAJIB (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dit is precies wat ik bedoelde.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben tevreden over de op-
merkingen van de gedeputeerde. Wat ik nog wil opmerken is dat ik niet alleen over kerkelijke organi-
saties heb gesproken, maar ook over anders-religieuze organisaties. Deze woorden heb ik zeer bewust
gekozen.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De heer Najib zegt nadrukkelijk dat het niet
meer dan een póging is om de kaders te stellen. Ik denk dan toch wel een verdienstelijke poging, om
een beetje optimistisch te blijven. Ik heb wel gezegd dat het zoeken is in deze duale setting. Dit stuk is
het eerste dat probeert het kader neer te zetten. Dat kan natuurlijk altijd beter. Als wij over twee of drie
jaar spreken over dit stuk, dan zullen wij zeggen: wij hadden dit of dat nog kunnen toevoegen. Ik ben
daarvan heilig overtuigd, maar ik denk dat wij goed met elkaar op pad kunnen gaan aan de hand van
dit stuk. Dat is de bedoeling.



De commissie blijft betrokken volgens het tijdpad, zoals het in de stukken is opgenomen. Na het pu-
blieke debat dat wij met elkaar zullen hebben, komen wij terug in de commissie met het resultaat er-
van en aan de hand daarvan kunnen het Sociaal Plan en de Sociale Agenda getrokken worden.
Gezegd wordt aan de commissie de opdracht voor te leggen aan de externe organisatie. Ik denk dat het
geen duaal handelen is. U geeft mij de kaders mee, op basis waarvan er aan de slag gegaan zou moeten
worden. Of je dan elke punt en komma met elkaar moet bekijken in de commissie, vind ik zelf erg ver
gaan. In het kader van het duaal stelsel, zou ik als ik voor de Staten zou spreken, dat niet doen.
Er is een opmerking gemaakt over de regierol van de provincie. Ik heb bedoeld te zeggen dat wij niet
van bovenaf de regie voeren, zoals wij dat in het verleden vaak hebben gedaan. Wij willen echt een
nieuwe rol hanteren als provincie en er tussenin gaan staan en daarom de organisaties consulteren. Aan
de hand daarvan stellen wij in gemeenschappelijkheid een plan op.
Ik dank de heer Van Oostrum voor zijn woorden. Wij hebben elkaar kunnen vinden op dit onderwerp.
De heer Van Kranenburg heeft het inderdaad breder aangegeven. Ik heb expliciet de genoemde organi-
saties er even uitgehaald, om duidelijk te maken dat het de bedoeling is deze organisaties mee te ne-
men. Niet alleen deze dus; ook breder.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2003BEM50
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 november 2003 tot vaststelling van de 9e wijziging van
de begroting 2003.

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

- Sluiting

De VOORZITTER: Rest mij de vergadering te sluiten, maar niet nadat ik u alle goeds toewens voor de
komende feestdagen en zeker een goede start in het nieuwe jaar. Er staat nog een drankje gereed ter
afsluiting van het jaar.
Ik wens u wel thuis.

(Einde van de vergadering om 21.25 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 19 januari 2004.

De voorzitter,

De griffier,


